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���� வ� த�தவேன -அ��க�
வண�க� உற�கேள .
���� ��ய ���ைற�� �� த�மர� இைணய��� ஊேட உ�க�ட�
இைண��ற�.
��றாவ� ஆ��� வைல�பயண ஆர�ப��� ���� ஒ� ��� ெதாட�ைன
உ�க�ட� ப����ேற�.
வைல�ல�� ெதாட��கான ஆதர� �க�� �ைற� எ�ப� எ� கட�தகால
ேநர� அ�பவ�
.எ�றா�� ஒ�ெவா� ெதாட�� வைல�லக உற�க�னா� வைல�சர��� வல�
வ�வேத என�� �ைட��� அ��கார� ஒ� �ற� எ�றா� !

இ�ெனா�� ெதாட�� �ல� நா� அைட�� ஆ�ம ���� ெப�� .
அதனா� தா� இைணய��� எ� ேநர��ைன ெசல����ேற�.
இ�த�ெதாட� /
எ� கட�தகால��� தாயக��� வ�� �ல�பர��� ��பைன��ர���
ேவைல�� ,அத�ட� இைண�த �யாபார �ள�பர ேச���� , எ�ைன�
ப�ேவ� நப�க�ட� பழ�� ச�த��ப�ைத ெப�றத� �ைள�� அ�ப��
பழ�யவ�க�� ப�� மாணவ�க�� மாணவ��தைலவ�க�� அட�க�.
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எ��ட� ெந����பழ�ய ஒ� மாணவ�தைலவ� கைத தா� இ�.
இ�த வா���ைன என�� சமாதான கால� த�த�.2002 இ� A–9 �ற��� அ�த
அ�த பயண��� பழ�ய ர��� ந��ைன நா� �� ���� இனவாத
அட���ைற�னா� .

எ�றா�� ���� ஒ� நா� எ�
ஆ��க� பயண��� ெச�ைன�� ச���ேத� .அ�த ந��ைன அத� ��
����ேத� .
இ� ர��ட� உ�கைள� பய��க எ��தா�யாக ம��� த�மர� ���த
பாட�க�ட� இ�த�ெதாட�� பய����.
வழைமேபால இ�த� ெதாட���� த�மர� ேநச���� எ�த ச�ம�த�� இ�ைல
.
இ� ஒ� சாமா�ய வ��ேபா�க�� உ�னதமான உண�� யாைர��
காய�ப���� எ�ண� என���ைல.
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எ�றாவ� ஒ�நா� ���� வ�� ம��� �லைர� ச����� ஆவ�ட�
,ஆைச�ட� ,�ல�ெபய� ேதச��� இ��� .
�த��ர� கா��ைன அ�ைன ���� �வா��க கா�� இ���� ஒ� ஏ����
எ�� பா����க�ட� இ�த�ெதாட�ைன ஏ������ேற� த�மர� வைல��
.உ�க�ட� கைத ேப�� ஆைச��.:))).
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எ��ைர
ஈழ� ��� �ல�ெபய��� �� மன�� இ���� �யர�கைள பல� ெபா�ெவ�
ெசா�� த� கட�த கால ேவதைனகைள ப�ர �ைன�ப� இ�ைல எ�பைத
�ல�ெபய��� �� த�மர� க�ற பாட� ஆனா� எ��� ஆ�வ� எ�ைன��
த�மர� வைல�� ெதாட� எ�த����ய� எ� ஆ�ம ����ய�� ேவற
ேநா�க� இ�ைல ! �ல ெதாட� த�மர� வைல�� ��ன� எ��ய ேபா�
எ�ைன ேந���� இ�ெனா� ஈழ�� �ரப�ய ப�வ� எ��ட� இ��ய
ேதச��� ���� ேநர�யாக ��ய �டய� இ��� பல�ட� ெச�ல ஒ�
ெதாட� எ��ேவா� எ�ற ேபா� இனவாத நா��� இைணய���
எ�த��யாத�ைல�� த�மர� வைல�� எ��ய ெதாட�கைததா� ����
வ�த�தவேன!
ர�. �� இ�வ�� எ�ைன த�ைம�� அ��தவ�க� தா� ேதச��� ! ஆனா��
ேபா� கால��� ேகால� இ�� எ�லா� உண��க� ��டாத ஓ�ய� ேபால
���ய�ைல�� ��ன� த�மர� �ைல�� எ��யைத ���� ஒ�
ஆவ��ேபால இ�� ����வ��� உ���ட� ப����ேற�. ஈழ அ��
ஊடக� ெசா�லாத ேச�க� உ�கைள எ��வ��� ேச��தா� அ�ேவ எ� மன
ஆ�த�! இ�த ���� �ய����� த� ��ைமயான ஆதர�� .அ��� கா���
ம�யாைத���ய ��வாச� அவ�க����. அவ������� எ� ந��க��.
வா����க��.
இ�ப���
த�மர� ேநச�
பா��!
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1. ���� வ� த�தவேன!!! �த� வ�

ச�வேதச நாேள�க��� இல�ைக ேத�ய நாேள�க��� ச�ட �ல ஆரா��
எ�ற வா��ைத��ரேயாக��� �ல� ஈழம�க� பல�� ச�ட �����த
அைம��,�ைறேவ�� ஜனா�ப� �ைற எ�றா� எ�ன எ�� உ�ைம��
ெத�யாத சாமா�ய ம�க� பல� ������ ெகா�� இ��த இல�ைக��
சமாதான நாடக��� நடவ��ைக ேத�க� க�ட �ைலயான2005 ஆ� ஆ���
ைதமாத���…. !

அ�ப�யான ைத��
�த� வார� ர� உய�தரவ���� ேச�����த ஆர�ப நா�க� .
எ��கால� எ�ப� அைம�� எ�ற க�பைன�� �ைத �ைத�க�ப�� கால�.
பாைவய� பா�ைவ�� ப���ப��� ப�கைல�கழக� தா��மா ?இ�ைல
பா��� ���மா � தாேன எ� ெபா� வச�த� .
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என �ல��� இ�த இர��வ�ட� ப���� ஒ��காக கவன� ெச���னா�
தா� எ��கால வா�ைக �ரகாசமாக இ���� எ�ற �ைல�� ர� !
க��ேய நாைள நமேத ந� வா��� ஒ�ேய இ�த க�� அ�ேவ என பாமர�
பாைதேய எ�ற� �த� ேநா�கமாக இ��த�.
ர��� த�ைத ஒ� �வசா� .ந��தர ���ப� அவ�க�ைடய� .ர���
ெபா��க� ெப��பா�� ந�ப�க�டேன க���.
�வசா� எ�பைத இல�வாக ெசா���டலா� .ஆனா� ஒ��வசா���
க�ட� எ�ன எ�பைத எ���� ெசா���ட��யா�.
ெந�லா�ய வய� எ�ேக… ???..எ�ற பாட�� ைவர��� இைட�� சரண���
எ��க� ��ப� ப�� �வசா�� அவல� எ��ய� எ�ப� பல��� ��யாேதா
??அ�ப��தா� இனவாத ஆ���ன� �வசாய��� உப கரண�க� �த�,
��யா வைர வ���� தைடெச�த �ைல��� ெத� இல�ைக
ேம������ன� பல��� ��யா�.

ேசைவ எ�ற ேபா�ைவ�� ம���வ டா�ட�க� பண� ெச��� ெதா�� ேபால
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அ�ல �வசாய�!
இ� ஒ� ேசைவ ேநா�கான ப��ைன� ேபா��� பாமர�� ��தமான ெதா��.
ஆனா� இ�ைறய இைளஞ�க� யா�� �வசாய� ெச�ய �� வ�வ� இ�ைல.
ஐ��� அ�ல� ஊடக��� க����ப�� க�� சலா� ேபா�� அ�ைமயாக
இ��ப� ேபால இ�ைறய நவ�க�. ��ன� ேபால அ� எேதா ப��காத
பாமர�க�� ெதா�� எ�ற �ைல�� அைடயாள�ப��த�ப�வ�
ேவதைன���ய �டயமா��.இ�� இ���ய� �ட �வசாய���� ��
����� �ைல�� .
உய�தர வ����� வ�� ஆ��ய�க� �ய அ��க� ேம�ெகா�ள ெசா���
ேபா�, தன� த�ைத�� ெதா�� �வசாய� எ�� ெசா�ல ர� ஒ� ேபா��
தய��ய� இ�ைல.!

ஆனா� அைத ெசா��� ேபா� சக மாணவ�க� ஏேதா ெசா�ல��டாத
இரா�வ ரக�ய�ைதெவ�நா�� ஊடக���� இவ� ெசா��ய� ேபால
பா��பைத எ�� பல �ைற அவ� ேவதைன�ப�ட���.
நக�� �ரதான பாடசாைலக�� அ��� ஒ��. நக�� ெபயைர�ெகா��
அைம�த பாடசாைலயா��. ச�க��� ெப�� அ�த�� உ�ளவ�க��
��ைளக� பல�� ப���� பாடசாைல. க��,�ைளயா�� எ�� ��ெநா��
மாவ�ட��� அைத அ����ெகா�ள ேவ� எ�த பாடசாைலயா�� ��யா�.
ர�ைவ ேபால சாதாரண ���ப�� ��ைளக�� அ�ேக ப����றா�க�
ர��� இர�� தைல�ைற ப��த�� அேத பாடசாைல�� தா�,!
��றவ� வ�ச� ர��� ப��ப�� அேத பாடசாைல�� தா�. �தலா� வ���
�த� ப���வ���றா�. �ற� 1996 ஆ� ஆ�� ��ெநா�� இட�ெபய���
�� �ல ஆ��க� அ�த பாடசாைலைய ���� இ��த ர�, 2001 ஆ� ஆ���
இ���ப���� ���� ��ெநா���� �ள���யம��த �� ர� ���� அேத
பாடசாைல�� ப��க�ெதாட��னா�.
8,9,10,11 எ�� இ�ேபா� உய�தர����� வ����டா� இ��� இர��
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வ�ட�க�� அவ��� பாடசாைல��� இைட�லான ெதாட��க� அ��த
இரா�வ�தளப��� பத� ேபால �������.

ர� �ற�க��ேப இனவாத ��த� இ��த�. அவ� �ற�த ���� இனவாத
��த� உ�ச��� இ��த� ஏழைர�ச�ய� ேபால ��த��ேல �ற�� ��த�ேல
வா�� அ�பா� �ற�க� அ�த ஈழ ம��� ம�க�. ர� உய�தர� ப��க வ�த
ேபா� சமாதான கால� !!
.எனேவ ெத� ப��க�� இ���� ேவ��ைக பா��க பல�� ெவ�� ��சய�
எ��� .அ�����வாைல, எ��� இனவாத ஆ���� இரா�வ���பாயாக
��கள��� ப�யா��ய சாமா�ய �ராம�� அ���கா��� மக�� ேப��
மாதாமாத� வ���� கா� வ�� மக�ட� இ��� க�த�� ேநர� உைரயாட��
வராத பாமர��கள ம�க� த� ��ைளகைள�ேத� �த��ரமாக இரா�வ ேக��
இ�� �த��ர��ட� வட�� ேநா��ய பயண��!
(��ன� வட�� ேபாக இரா�வ அைம��� பா�கா�� அ�ம�MOD எ��க
ேவ���)
���லா� பய�க� எ�ற ேபா�ைவ�� பய��தா�க� ஒ� �ற� எ�றா�
ம��ற�. ெவ�நா��� இ���� ப�ெபா�� அ�கா� �ற�க�� ,
ெவ�நா��� ைவ����த கட� அ�ைட� பண�ைத� ெகா�� சாமா�ய
�யாபார �ைலய�கைள அ�மா�� �ைல�� வா�� ெசா�� ப�ெபா��
அ�கா� �ற��� ஆ�கலா���� ஓ�வ�த �யாபார ந�க� ஒ��ற� எ�றா�!
இனவாத ��த��� �க� ெகா��ெகா��கா ��யாம� உ�� த�ப��
ெபா�ளாதார மாஜமாைன�ேத� �� கதவா� ஓ�ய பல��, �ற�த ம�ைண
பாச��ட� பா��க ���� ���லா� பய�களாக வ���� வர�ெதாட��ய
கால�.
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அவ�கைள எ�லா� பா���� ேபா� அட நா�க�� ��த� இ�லாத ஒ� ����
�ற����தா� ச�ேதாசமாக வா�����கலாேம எ�� ர� ஏ��ய நா�க��
உ��.!ெதாட�� வ�…………/
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2. ப�பா�� வாண�பா� நாேம

“ப�ெப�ற பாச����ேல ேச��� ப�பா�� வாண� பா� நாேம எ�ற
“பரத� பாட� ேபால ர��� த�ைத க�ரவ�� ஒ� பாட� ��ய�
அைம�யானவ�

.அைம��� அ�ப���� த�பாம� �ற�� ��ைளயாக இ����றா� எ��
அயலவ�க� ேபா��� வ�ண� ர�.ெபா�வாகேவ அைம�யான �பாவ�
ெகா�டவ�. யா�ட�� இல��� பழ��டமா�டா�,அ��� ெப�க�
எ�றா� ெசா�லேவ ேவ�டா� ஆ�சேநய ப�த� ேபால அவ�களாக வ��
ேப�னா�� �ல� ேபா�� ஒ� ேகர�ட�,
உய�தர வ���� மாண�க� மாணவ�க�ட� சகஜமாக வ�� ேப�வ� ர����
ஆ�ச�யமாக இ��த�.”பா� வாச� கட�� �வாச� க�டா� ப�கைல�கழக�

��� �த� �ைல�ப���� எ�ற “க�ணதாச� க�ைதேபால அ�வைர 11�
வ����க�� மாணவ�க� மாண�க�ட� ேப�வ� இ�ைல.!
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ர��� அைம�யான �பாவ� பல மாண�க��� அவைன எ�ப���
ேபசைவ�கேவ��� எ�� க�கண� க���ெகா�� ���தா�க�.க�ைல��ட
ஆைல�� ேபா�� மாைவ�ேபால அைர�ப�� த��ர� ைவ��� க��ய� அவ�
ேபா�� இட� எ�லா� வ�யவ�� ேப�வா�க� ர� எ��� ேபசாம�
ேபா���வா�,�ற� ��வா���ர� ேபால ����� ��க� அ�ல ெப�க�
இ�த�க���� கால��� தவ�ைய�ேபால தா���ேபாகேவ���!இனவாத
நா��� ெவ�������� த����வா�க� வ��� த�ழ� ப�கைல�கழக�
ேபானா� அ��த ��களவைன எ�ப� உ�வா��வ�? எ�ற ேம�ம�ட
அர�ய� ��யாதவ� இ�ைல ர�.

ஆனா� பச�க�ட� ந�றாக ப�ப� அ��� கைத�பா� இதனா� பல
மாண�க��� அவ� ேம�அ���� �வாைலதா�. ெவ�� ��சய� வட�ைக
ைக�ப��� எ�ற கன�� இ��த இனவாத ஆ�� ேபால�தா� ெசம க���.
ர��ட� ேதா� ெகா��பா� ேதாழ� எ�ப� ேபால ந�� எ�ற �ழா��
இ��தா� அ�ஜு�.
இவ�க� இ�வ�� தா� வ���� ெந��ய ந�ப�க� இவ�க�ட�
�ய�,�மேரச� இவ�க�� அட�க� வ���� ெமா�த� 12 ஆ�க� 13
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ெப�க�.அ�ஜு�,�ய�,�மேரச�,ர� நா�வைர த�ர ஏைனய 8 மாணவ�க�
மாண�க�ட� சகஜமாக ேப� ப�ம� அ��� ��மாள� ேபா�வா�க�.
ச�வவ�லைம ெபா���ய ஜனா�ப� ேபால மாணவ�க�ைடேய ர���
ஆேலாசைன ேக�க�ப�� �� தா� மாணவ�க� அைத ெசய� ப���வா�க�
.உய�தர��� மாணவ�க� மாண�க�� க�� நடவ��ைக�� ஏதாவ� மா�ற�
எ�றா�� �� �ைல வ����க�� வ�� மா�ற� எ�றா�� அதைன� ப��
மாணவ� தைலவ�க�� தைலமகனாக ஆேலாசைன�� ப�� அ�ப� அைழ�ப�
ர�ைவ�தா�. க���� ெபா��ெசயலாள� ேபால!மாணவ�
தைலவ�கைள
�ைளயா�� ,இல��ய� ,என ��ன��� இ��க���யவ�க� யா� ,,?
எ�ப� வைர அ���ராய� �ற���ய அள��� ��ன��� இய���
இய��ன� எ�பதா�� பத��� இ��தா�� ப�வானவ� எ�பதா�
ப���� ஒ� �ற�த மாணவ� எ�ற அ���ராய� பல ஆ��ய�க�ட��
இ��த�.ப���� மாணவ� ப���ைக ஆ��யராக ர� இ��த�� ஒ� காரண�.
இ�ெனா�� ெபா��ேசைவயான ஊடக ஆ�வ� ப���� ெதாட��� வா���
எ�லா���� வா��ப� இ�ைல அ� ர���� �ைட�த��� ப���� அவ�
மாணவ�க�� ம��ைரயனாக இ��த�� ஒ� காரண�!
ர��� பாடசாைல�� அ�ேபா� ப�தா� வ���� ப����ெகா�� இ��தவ�
�� !

.ச�தாய��� ெப�� ெச�வா�� ��க ஒ�வ�� மக� அ�கார� அ�ேபா�
அவ�க� ைக�� இ��த� வ����. இய�க ெபா��பாள� ஒ�வ�ைடய
மக�.
���� ��தர ��ச� �யடா!
���ெகா�வானா எ�ைன
�வாச��� இவ�
16

��தர கா�ட� நாய�
���ஜா ேபால ��ைய …..
(���� நா������ இ��� 2005 )
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3. ஜனக� மக� �ைத ேபால ேபரழ� ��

ஒ� �ைறபா��தா� ம��ைற பா��க ���� ஜனக� மக� �ைத ேபால
ேபரழ� ��.

கட�� அழைக அவ��� ம�ேமகைல�� அ�த�ர� ேபால வ�றாம�
அ���ெகா�����தா�.
ஆனா� பச�க யா�� அவைள ���� பா�கேவ பய�ப�வா�க�.
��ன�த�� பட��� ந����� அ�ண�க� ேபால அவ� ���ப ��ண�
அ�ப�.
�� வ���� ப���� மாணவ�க� �த� உய�தர� ப���� மாணவ�க� வைர
பல��� அவ� ேம� இதய� பட �ர� ேபால ெசா�லாம� காத� இ��தா��
யா�� அைத ேநர�யாக ெவ��ப���வ� இ�ைல.
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உய�தர வ��ைப தா���தா� ப���� இ���� தாக� ����� வ�றாத
�வந� ேபால ந� ப����ண�ற��� ெச�லேவ��� !எனேவ ��
�ண�ற��� ெச��� ேபாெத�லா� இளவர��� உலா ேபால உய�தரவ��ைப
ஒ� பா�ைவ பா������ெச�வா�.
உய�தர வ���� ப���� பல��� அ� அ��� ெவ���� ச�தன� ��ய�
ேபால �கமாக இ��தா�� அவ� யாைர பா������ ெச���றா� எ��
ஜனக� அரச சைப�� ���ைட�க வ�த ப�ட�� இளவரச�க� ஜ���க��
காைளைய� ேபால ���ைட�க ��யாம� ��ற இளவரச�க� ேபால
�ழ���ேபா� இ��தா�க�.
ஆனா� அவ� பா�ைவக� ெபா���� ெச�வ� வ��ய�ேதவ� ேர���
ர�ைவ ேநா���தா� எ�� யா���� ெத�யா�
.இைத ர� அ���ெகா�ளேவ �ல கால� எ��த�.
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காத� ஆ�மா�கைள ஆ���பைட��� ம��ர�ெசா�. காத��க�ப�வ��
காத��ப�� ஒ� இ�ைமயான உண�� எ�ற க�ஞ�க� .���ைன�ேபால
உன�காக வ��த ஒ��� .
உ� க��� �� வ��தா� அவ� க��� உ�ர� வ��� இ�ப� ஒ� ெப�
இ��தா� உல�� � தா� அ��டசா�.ர�ைவ ப�ட�� இளவரச� ஆ�க ��
����னா� !
ஆனா� அைத அவ� ர��ட� ேநர�யாக ெசா�ல��ைல ெப�ைம�ேக உ�ய
நானமாக இ��கலா�.இ�ைல அ�கார��� அட�� �ைறைய அவ� �ைன��
இ��கலா�
த� பா�ைவகளாேல ர�ைவ வ�ய��� ெகா�ைள ெகா�டா�.நா� ேதா��
எ� த� க��� � ெபள�ண� எ�ப� ேபால இைத ர�
உண���ெகா�டா�� எ�ைன�ேபா� இவ� பா��பாளா ??இவ� அ�கார
ெச�வா�� எ�ன? ���� ��தரவதன� எ�ன?
எ�� ர� �த�� அவ� த�ைன�தா� பா����றா� எ�� ந�பேவ��ைல
.இ�த��ள���� க� எ�வா�களா?? எ�ற �ைன�� �� த�ைன ஏேதா
எேத��ைசயாக பா����றா� எ�� �ைன�தா�.
ஆனா� அ� எேத��ைசயான பா�ைவ இ�ைல எ�பைத அவ� �ைர�ேல
உண��� ெகா�டா�.���� காத� மாஜ ��வ�ப� கா��ய� ம�ைக
���� வதன��� !

��சார� கன� பட��� அர��தசா�ைய ���பாம� �ர� ேதவா ��
கேஜா��� காத� வ�� ேபா� அைத அ��த �ர� ேதவா பா�வ� ேபால ஒ�
�கா��பா�� இ���ேம ??
எ� அழெக�ன எ� ெதா�� எ�ன? ஏ� எ�ேனா� உ� காத�
உ�வான�.?எ�� நாச� �ட �ர� ேதவா �ல��வ� ேபால�தா� ர����
அ�ேபா� ���ேவச� பாட�.
வ��� பாடசாைலக� 8.45 �� ஆர����� ஆனா� உய�தரமாணவ�க�
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ெப��பா�� ���வ�வைதேய வழ�கமாக ெகா����தா�க�.
��� வ�தா� 9.00 ம�வைர ெவ��� ��கைவ�� ��வா�க�.
�� காைல ஒ�� �ட� ���த�� தா� பாடசாைல�� உ�ேள எ��பா�க�
எ�ப��� 15,20 ��ட�க� பாடசாைல �ரதான வாச��� ெவ�ேய கா��
இ��கேவ���.��மா �ேய�ட�� டா���த� பட���� ��� ஊத ���ய
��ப� ேபால .
அ�ப��தா� ர� ஒ� நா� ���வ�த ேபா� ���� ��� வ����தா�.
ெவ�ேய கா����த ப�ைன�� இ�ப� ��ட�க�� ெப��பா�� �� ��யைன
ேநா��� ��யகா��ேபால பா����ெகா�� இ��தா�.
இ�ேபா� ர���� ெத�வாக ������ட� அவ� த�ைன�தா� பா��றா�
எ��.
அத� �� அவ� பாடசாைல�� ���வ�வைத வழ�கமாக ெகா����டா�.ர�
பா��தா� ஏ� ப�ைச ம�ைட ப���� வ�ண� ��ல�க�ைத �ைல
ெகா���வா��வா� (வ��வா�)எ�� அவ� ேநர���� பாடசாைல��
வர�ெதாட��னா�.
ஆனா� அ��த நா� �� ேநர���� பாடசாைல��
வர�ெதாட����டா�.ேகா� ேபா�டா� ேரா� ேபா�� ��ைத�� க� எ�ேர
ேதா��னா� கதாநாய� ேபால
�லக�,������சாைல,�ண�ற� எ�� எ�க ர� ேபானா�� ���� அவள�
ேதா�க�ட� அ�� வ����வா�.க�ணா உ�ைன� ேத���ேற� காத�
��� பா���ேற� உ�ேனா� தா� வா��ைக உ�ேள ஒ� ேவ�ைக எ�ற
பாட� ந�யா ேபால ��.

ர� உய�தர�,அவேளா ப�தா� வ��� இ�வ���� இைட�� ஒேர ேநர���
பாடேவைளக� ��யாக இ��கா� ஆனா�� அவ� எ�ப�ேயா இவ� ேபா��
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இட� எ�லா� வ����வா�.
“இ�னா��� இ�னா� எ�� எ��ைவ�தாேன ேதவ� அ�� “ஒ� ேவைள
�����தா� ர� எ�� ேதவ� எ��ைவ�தாேரா ?எ�னேவா அவள�
வ��பைற�� ப�க�� வ���� வ��தக� ��ைவ மா����ட� பாடசாைல
��வாக�,
இ�ேபா� ���� இ��� வச�யாக ேபா���ட�.
ஆ��ய� வராத பாடேவைளக�� வ����� �� ��� ர�ைவேய
பா����ெகா�� இ��பா� .!
� ேபா�� பாைத�� மன� ேபா�ேத ராசா எ�� ஆனா� ர��� ந�ப�க�
வழைம ேபால இவ� யாைர பா���றா� எ�� த�க����ேள �ழ��ேபா�
��வா�க� ஆனா� ஓ�ெவா��த� மன��� �ைன�பா�க� த�ைன�தா�
பா��றா� எ��.123 பட� ேபால
இ��வைர அவ� யாைர பா��தா� எ�� ர�ைவ த�ர யா���� ெத�யா�
.ஏ� ர��� ெந���ய ந�ப�களான �ய�,அ�ஜு��� �ட ெத�யா�.
அழ�,அ�த��� எ�பன காத��� ெத�யா� எ�பைத ��மா�� ம���
பா��த ர���� த� க���ேன அ� வான�� ேபால �ஜமாக நட�பைத
ந�ம��ய��ைல.
ர� ஒ��� அர��தசா� இ�ைல ஆனா� அவ� ��சய� பா� ஹா���ட
ேபரழ�!
�ரகாசமான அவ� �க�,கா�� ��� ���ைட ��,க����� �� ����
அவ� ெப�ைம�� ��னழ� ெம��ய �� ���� உ�ைர வா��� த�ச�க�
காத� க�ைத ேபால ைப��ய� ெகா��� அவ� பா�ைவ இ�� ர�
கவர�ப�டா�� அவனா� உ��யான ஒ� ����� வர��ய��ைல காரண�.
��ேபைர ப�தா�� ஆ�ர� ேப� வ�தா�� ஒ�த ஆளாக சமா���� ��மா
�ேரா ேபால இ�ைல.ஆைச,பய� எ�� உண���க��� க���ப�ட சராச�
வ�� ைம�த� ர�.
அவ� ர�ைவ பா���றா� எ�� அவ� ����� ெத�யவ�தா� அ��ற�
“உ�ேனா� நா���த ஓ�ெவா� ம������ எ� மரண�ப��ைக���
மறவா� க�ம�ேய� “ெசா���� ர� மரண�ப��ைக��
ேபாகேவ��ய�தா� அவ� ���ப� ��ன� அ�கார� அ�ப�.

22

4. ஒ� ஆ���� இ�தைன கா�தமா

இல��ய��� ��றால��றவ�� எ�ற ஒ� ��� ந� �தாைதய� வச�தவ��
ப�தா�� வ�னைன�� இ�� ம��� இ�லாம� ேபானா�� !
அ�த ப�தா�ட� ேபால�தா� இ�ைறய ந�ன ெந�ேபா� எ���ற
வைல�ப�தா�ட� .

த�ழ� �ர�ர ெசய�க� எ�லா� இ��டைட�� ெச��� இனவாத ஆ��
த�ழ��� அர�ய�� ம���ம�ல �ைளயா���� பாரா�க� தா� .
அதைன�பா��� ��ெகா�ட தைலவ� ந� ச�க���� உ�வா��ய வ���
த��ழ �ைளயா���கழக� �க�� பலைர ஊ����த� ஒ�ெவா�
�ைளயா���� ஆ�வ� ��கவ�கைள ேத��� ெப�றவ�க� ஆ��வ�� ��
��ற��ைல இ�த சமாதான கால��� அ�வ��� வைல�ப�� �ைளயா��
�ரா�கைனக�� ���� ஒ���!
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�� ஒ� ெந�ேபா� �ரா�கைன பாடசாைல ெந�ேபா� அ��� ���யமான
�ரா�கைன,
ஆனா� ர���� ெந�ேபா� எ�றா� க���� கா�டா�.ேபாரா�க� �ட
சமாதன� ேப�வைத ���பாத இரா�வ�தளப� ேபால ஒ� �ைற அ�ப��தா�
பாடசாைல ைமதான��� அவ�க� ெந�ேபா� �ைளயா��ெகா�� இ����
ேபா�.!
ர���அவன� ந�ப�க�� ��ெக�,ேப��ட� ���ெக� �ைளயாட
ைமதான����� �ைழய ���� ேதா�க� ைமதான�ைத���
ெவ�ேயரமா�ேடா� எ�ற �ைல ��ஷா�� ேதட�� �� ேக�� இரா�வ
�காைம���ைக��ட யா� ம�க� ேபால ���� ேதா�க� ஆடாவ� ெச�ய
�ர�சைன ெப�தா�ய�.

ர� எ��� ேபசாம� ைமதான�ைத ��� சமாதன� ேபசவ�த ��வ�
அவம��� ெச�ததா� ெவ�ேய�� ெச�ற� ேபால ெச�ல,.
உடேன �� தன� ேதா�கைள ����ெகா��ேபா� ம�க� ��ம� தா� ���ய�
ேபா� அ�ல எ�� ேநபா�ய மேவா� ேபாரா�க� சமாதான� ெச�த� ேபால
ர��� ந�ப�கைள ேநா�� ��க� ���ெக� �ைளயா��க நா�க ேபாேறா�
எ�� ெசா����� ைமதான�ைத ��� ெவ�ேய�னா�. ேபா�� ேபா�
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ர�ைவ ேநா�� ஒ� பா�ைவைய ���ெச�றா�.ஜானா�ப� பத� ��� ெவ��
ெச��� ��னா� ஜா�ப� ேபால.
இ�ப��தா� ஒ� நா� ���� வ��� மாணவ� ஒ��த� உய�தரவ���
மாண�கைள பா��� ஏேதா ெசா�ல ர��� ந�ப�க� ேபா� அவைன காத�
ேதச� அ�பா� ��� ேபால அ��க ர��� எ�ன ஏ� எ�� �சா��காம�
அம��கள� அ�� ேபால ேபா� அவைன அ�����டா�.
உப அ�ப� ச�பவ� ப�� �சா��க வ�தா� வா��நாத� �ஜ� கா�� ேபால
.அவ�க� தா� ��ன�ைபய�க� ��க� உய�தரவ��� தாேன அவ�கைள
அ��கலாமா எ�� உய�தரவ��� ேம� �� ப��� �ழ ர� உ�பட �ல�
பாடசாைல�� இ��� இைட���த� எ�ற �ைல�� �ர�சைன வர.
உய�தரவ����� �� ஆதர� த�தா�க� ���� அவள� வ��� ேதா�க��.
இ�ைல ேச� எ�க� வ��� ெபா�ய�க�தா�(ைபய�க�)உய�தர வ���
அ�கா�கைள பா��� ந�க� அ��சா�க ெத��ெபா���க� ேபால !அ�தா�
அ�ணா�க� அ��தவ�க எ�� ர����� அவன� ந�ப�க��� ஆதரவாக
க���ெத���க உப அ�ப�� ர�ைவ�� ந�ப�கைள�� இைட���த� ெச���
��ைவ ைக��டா�.
�த� �ைறயாக ர� அவைள ேநா�� தா�� எ�� ெசா����� ெச�றா�.
ஒ� ஆ���� இ�தைன கா�தமா அட ஆன�த ைபர� ராகமா?
ெவ�க�க� வர ைவ��றா� ெசா�ல�தா� �ைன���ேற� ெசா�லாம�
த����ேற�… எ�� ���� மன� அ�ேபா� பா����கலா� !காத�
�கமான� ேபால
������சாைல�� ஒ� நா� ர��� ,அ�ஜு�� ேப��ெகா�� இ����
ேபா� ���� அவள� ேதா�க�� உ�ேள �ைழ�தன�. ச�ட சைபேபால
அவ�கைள க�ட�� ர� ெஜயல�தாைவ� பா��த க�ணா�� எ��� ெச�ல
��ப�ைக�� ���� ேதா� ெசா�னா� அ�ணா உ�க�ட� ெகா�ச�
கைத�க�� .எ�ப கைதகளா� எ�ப எ�றா�� கைதகலா� எ�� ெசா�����
ர� ெச����டா�.
பாடசாைல�� �ைளயா���ேபா�� ஆர�பமா�ய� ���� ர��� இ�ல�
தா�.��னவய�� இ��ேத �ைளயா��� ெப��� ஆ�வ� உ�ள ர� கட�த
�ல வ�ட�களாக எ�த �ைளயா�� ேபா��க��� ப��ப��வ�
இ�ைல.ேதா�க��க�ப�ட ��னா� ெதா�� MP ேபால இ�த �ைற உய�தர
வ���� ப��பதா� ஆ��ய�� வ����த��� அைமய ஓ�ட�ப�தய��� கல��
ெகா�டா� 5000 ��ற� ஓ�ட���,1� இட��,800 ��ற� ஓ�ட���-3�
இட��,1200 ��ற�� இர�டா� இட�� ர���� �ைட�த�.ர�ைவ�ட
ஆ��யைர�ட அ�க� ம���த� ��தா�.
இ�ல�க��� இைட�லான ெந�ேபா� ேபா���� ர��� இ�ல� ெவ��
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ெப�ற�. �� ப��வா��� ேபா� எ�ேலா�� ைகத��� ேபா� ர���
ைகத��ய ேபா� அ�ேக ப��வா��யைத�ட அவன� ைகத�ட�களா� ெப���
ம���தா� அவ�ட� அ�ைப எ��பா���� அ�த அபைல
���ெக� ேபா���� ர��� இ�ல� ேதா�� அைட�த� அ�த�ேபா����
ர� ெப�தாக ேசாஷ��க��ைல அவ� ெப�ற� ெவ�� 3 ஓ�ட�க� தா�.
ஆனா�� ��ெக� �பராக இ��த ர� ஒ� அபாரமான ேக�ைச பா��� ���த
ேபா� அவைள�� அ�யாம� ச�ேதாச��� அ�த ம�ைக
�������தா�.��ெவ� ெச�ற க�பானசா�லா ேபால!

எ�ேலா�� அவள� இ�ல� எ�பதா� அவ� ச�ேதாச�ப�டா� எ��
�ைன�தன�.ஆனா� அவ���� அவள� ேதா�க���� ர���� மா��ரேம
ெத��� அவ� ம������ ���ய��� காரண� ர�ேம� இ��த காதலா�
தா� எ��.
ேபா�� ���த�� ர� தன� அ� ேதா�� அைட�த கவைல�� ஒ�
மர�த��� அம��� இ��தா�. ���� அவள� ேதா�க�� அவைன
ேநா��வ�வைத அவ� கவ��தா�� த� பா�ைவைய ேவ� ப�க�
�����ெகா�டா�.
எ�ன ர� அ�ணா ேதா����ேடா� எ�� கவைலயா? ���க ேதா�ப��
ெஜ��ப�� இய�� கல�� ெகா�ட� தா� ���ய� .���ெக��� ேதா�தா�
எ�ன ஒ� மாகாண� ேபானா எ�ன ம�ற இட�க�� ஆ�வ� ேபால ம�ற
�ைளயா���க�� ெவ���டலா� எ�ப��� எ�க� இ�ல� தா� ெஜ����
ந� க�� ஆ�� தா� பா��க இ��ைற.
அவ�க�� �ர� ேக�� ர� அவ�கைள ேநா��னா�.�� வர��ைல அவ��
இ��� ஒ� ேதா��� ��� �ர��� ��� ெகா�� இ��தன�.ஏைனய
இ�வ� மா��ரேம ர��ட� வ�� ேப��ெகா�� இ��தன�.
ர� அ�ணா ஒ�� உ�க��ட ெசா�ல�� த�பா �ைன�க�டா�!
பரவா��ைல ெசா���க எ�� ர� அவ�கைள பா��தா�.
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இ�ைல ���� உ�கைள ெரா�ப ����மா� உ�க��� ��ைய ����மா�
ேக�க�ெசா�னா� ?எ�� ெசா����� அவ�க� இ�வ�� அ�த
இட�ைத��� ஓ� மைற�தன�.
��� �ர��� ��ற ���� ம�ற ேதா��� அவ�க� ��னா� ஓ��ெச�றன�.
ர��� மன� ஆ��த ��தைன�� இ��த� .இ�வள� நா�� பா����ெகா��
இ��தவ� இ�� ேக����டா�. இ�த� காத� ச�வ�மா இ�ைலயா?
ஒ�ேவைள நா� ஓ� எ�� ெசா�னா� எ�ன �ர�சைனக� வ��? எ�ைன
எ�ன ேவ�� எ�றா�� அவ�க� ���ப�தா� ெச�ய����.
அைத எ����� அள��� எ� ���ப���ண� ஒ�� ெப�ய� இ�ைல
.சாதாரன ந��தர வ�க�ைத ேச��தவ� எனேவ இ� எ�லா� நம�� ச��ப��
வரா�.இைத வளர�ட��டா� அவ�ட� ெத�வாக ெசா���டேவ��� எ��
ஒ� ����� வ�தா�.
அ��தநா� பாடசாைல�� �� ேந��� ேந� அவைன எ��ெகா�ள ைத�ய�
இ�லாதவளாக பா�ைவைய ேவ�ப�க ���� ெச�றா�.��� �ர� ெச�ற��
���� அவைன பா��� ஒ� ���ைப உ������� ெச�றா�.
இவ�ட� எ�ப��� எ��� ெசா�� இ��ட� இ�த��ர�சைன��
�������ைவ�க ேவ��� எ�வா� அவைள ச���� ேப�வ� ?எ�� அவ�
ேயா��தவா� வ��பைற�� ெச����டா�.ஆனா� அவளாகேவ ம�ய
இைடேவைள�� ேபா� ர�ைவ ேத� வ�தா�!

(ெதாட��)//////
இ�ல�- பாடசாைல�� உ�ள ெமா�தமாணவ�கைள�� ��றாக ����
ஒ�ெவா� ������ ஒ�ெவா� ெபய� ைவ�� உதாரண� ப�ைச,ம�ச�,�வ��
அ�� மாணவ�க���ைட�� வ�ட� வ�ட� �ைளயா���ேபா�� நட���
இைத�தா� இ�ல�ைளயா���ேபா�� எ�� ெசா��வா�க�.வ�ட���� ஒ�
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�ைற ஒ�ெவா� இ�ல���� மாணவ�கைள மா��வா�க�.
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5. ச�தன����� சா���� வாச� ேவற

�ேரமதாச ஆ���� ப�� மாணவ�க� ,மாண�க��� வ�த ம�ய
உண����ட� அ��� வ�த �ல ஆ���� ெதாட�தா�� �� ப�னா��
நாணய��ய�
வ�யநா�க��� வழ��� ச�ைகக� .இல�ைக ஆ�����
����ழ� ெதாட��ய�� !

அத� ேம�பா�ைவ�� இய��� இனவாத ஆ���� தாயக ம��� த�ழ�
காணம� ேபானவ�க� ேபால ேபா�� ேச��த �� எ��ய வேயா�ப�க� ேபால
ைக�� பண� இ��தா� ம��� ப���� இ����.����� சாைல�ப�க�
ேபாக���� !
ர� உழவ� மக� எ�றா�� உ�ள��� பண�கார� .அதனா� நா�� ஓ�
ெதா�லா� ேபால த�ைத�� உத�பவ� எ�பதா� த�ைத ெகா���� அ���
ப��� பண� ெசல� ெச�வ� இ�த ������ சாைல�� .
ம�ய உண� இைடேவைள�� ேபா� ர� �����சாைல���
�ைழ�தா�.���� அவள� ேதா�க�� இவ��� ��னாேல உ�ேள
�ைழ�தன� பைன�ெபா��� �� ���ப� ேபால!
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அவள� ேதா�யான �வா� ேப�ைச ஆர���தா�.
எ�ன ர� அ�ணா ?ேந�� ேக�ட��� ஒ��� ப�� ெசா�ல��ைலேய.
இ�தா� சமய� எ�� ர� த� மன�� ைவ����த எ�லாவ�ைற�� ெகா�
எ�ெண��� ெபா���� ேகா��காைல� ேபால ெகா�� ���தா� .
“இ�க பா��க த�க�� .��தா� ���தனமா ேயா���� எ�றா�. ��க��
அைத வ�� எ���ட ேக����க “
எ� �ைல எ�ன எ�� என�� ந�றாக ெத���.!

“நா�க� வா�� ேதச��� �ைல எ�ன இ�தா அ�தா ���� ��ட� எ��
ஒ�ப�க� ஆ��யாள� ந����றா�க�,
வா ேபா��� எ�� இனவாத இரா�வ� ��த �ற� ெச��� இ�ெனா�
�ற� .
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சாமாதான� �ைல�க ��த ���த க�கா�������� க�கா��பாள�க�
ம��ய�த� ெச�ய வ�வா�க�, எ�லா� பா��பா�க� எ�� ப���ைக
எ����ற �ைல�� !

எ�க� ச�� ����� �ஜ� ,அ�� எ�� அல�க��த ப����ைக�� �க���
இ�ப �ேரா�க� எ��ெசா�ைஹ�,யா�கா� அ�கா��,ேஜா�� பா��க��
எ�� வா�� �ைழயாத ேப� எ�லா� அ��த ப��ைச�� ஏ����ர�கா�
ேபால வ�ேமா ெபா��ேக���� எ�� ப���� எ� �ைல எ�த ெவ�நா��
மாணவ� அ�வா� ?
அேத ேபால ���� �ைல எ�ன எ�� அவ�கைள ெத���ெகா�ள
ெசா���க .

காத� �கமான� எ�� பா�� பா���� �� இ�த ஊ� ���� ேபா�
உன�� என நா� இ��ேப� எ�� பா�� �ைல�� ேவ�டா� ,எ�க காதலா�
ெச��ர�பா�� ேபால அ�ண� ெவ���ேபா�� �ைற��� ேபா�� �ைல��
ேவ�டா� ,எ�ைன ���ைல��� �ைல�� ேவ�டா� .
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காத� மர�ைத ெவ�� ���� ேபா�� த�மர� நா�!
இ� எ�லா� ச��ப�� வரா� எ�� ெசா����� எ��� ெச�றா�.
அ�ேபா� ���� க�க� கல��யைத அவ� கவ��காம� இ�ைல.!
ந�ல ேதா�க� ந�லைத� ெசா�� காத� ேபாைத�� இ���� ந�ல ந��ைய
ெத�� ப��� ஆ���ப��த ேவ��� .ேச��� த�ள��டா� .
“ச�தன����� சா���� வாச� ேவற ந�ல ெத�� கா�ட ேவ��ய� ந�ல
ேதா�க�!
�வா� � எ�த வ� ெசா�ல�ேபாறா�??????
��சய� இ�த� காத� ச�வரா� எ��அவ��� ந�றாகேவ ெத���.எனேவ
ெவ�ேய வர��யா� எ�� ெத���� ப�ள��� ���க ர� தயாராக இ�ைல.!
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6. ேவதைன�� வ��� இவ��� ம��� இ�ைல

அ�� எ�ற பாச�க���� க��யாக இ��ப� அ�கார� .இ�த அ�கார� பல
வ�க�� க��யாக ���ப� எ�ற வ�ட��� இ��� ஊ� ,அ� கட�� நகர�
ேபா� ,மாநகர� கட�� ,தைலநகர� கல�� ,ேதச� எ�� காத��� வ��
க��க�� அ�கார� எ�ன எ�� அ�யாதவ� இ�ைல ர� !

எ�த �ைல��� த� ஆைசயா� த�ைத எ�ற மரகத �ைணைய �ர� ���த
த�� ேபால உைட�ப� ���தான காத�� அத� �� �ைளவான அ�கார
ஆ���� எ�� �����ய �� உண��னா� தா� அ�� ெபா��ய�!
ஒ�ேவைள அவ� சாதாரண ஒ� ஏைழ��� இராஜ�மா� ேபால இ�����தா�
ர��� அவ� காதைல ஏ���ெகா�� இ��கலா� !
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ஆனா� ��மா அவைள காத����ேற� எ�� ெசா����� �� ���ப
�ர�சைன எ�� அவ� ������ ேபானாேலா ,இ�ைல அவள� ���ப�
இவைன த���தாேலா ,ேவதைன�� வ��� இவ��� ம��� இ�ைல அ�த
அபைல�ெப����� �ஜாதா�� அ��தா�� காத�க� �� ேபால�தா�
!எனேவ அவ� த�ைன பய�த ேகாைழ எ�� �ைனதா�� பரவா��ைல காத�
ேத� எ�ற வைல�� ேபா� �ல������� ��க அவ� தயா� இ�ைல.

இ�த காத� ெச��� மாய�தா� எ�ன ஏ� ஒ� சாமா�ய����
அ�காரவ�க��ன���� ���� ேபா���ற� ஒ�ேவைள �ர�சைனகைள
பா��காத ,���கைள க�� மன� உ�� ,மன� �ல�� உைட�த �லா�க�
ேபால காத� �வார�யமாக இ��கா� எ�பதா??
கட��� பைட��� தா� எ�தைன �����கைள ேபா���றா� �ல
�����க� அ���க�ப���றன. �ல வா�நா� ��வ�� அ���க�படாமேல
ேபா�����ற�.
அ���வ�� நா�க�� ர���� ��ைய பா��க பாவமாக இ��த� .எ�ேபா��
ச�ேதாசமாக ��ேசாைல� �வாக ���� அவ� �க��� ஆ�கா���
�ைலேபாகாத இ�த�� ��பைன�� அ�ல !
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�ைல அ�க� எ�ப� ேபால ச�ேதாச� இ�ைல ேசாக� ��ேய����த�.அ�த
ேசாக���� தா� தாேன காரண� எ�ற ��ற உண�� ேவ� அவ���
,ஆனா�� ஆர�ப��ேல காத� ந��� அைணக��ய�� �ற�த� எ��
�ைன���ெகா�டா�.
�த� யா��ைப�� �த� �ப�ஸ�ைத�� எ��� மற�க��யா� எ��
ெசா�வா�க�. அேத ேபால ���� அவைன மற�க��ய��ைல.
இதய��� காத� �ப� ஏ��யவேன
எ� உண��கைள ப��தவேன
ஏ� எ�ைன �ைத���றா�
அ��ன� உ� �க� காண த���� �வைன
எ� �வர� ேபால
ஏ� ��ட ம����றா�?
எ� த����கைள அ���� ஏ�
அ�யாத �வாரைக� க�ண� ேபால ந����றா�?
� இ�ைல எ�றா� எ�
இர��� ஏ� பக�!
�வார�யமானவேன ���� �ைலைய
����ெகா�ளடா!!!
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(ர� ���� காதைல ம��த ேபா� �� எ��ய க�ைத இைத ேதா� �வா�
எ�பதா� ர��ட� கா��ய ேபா� ர��னா� ஒ��� ெசா�ல
��ய��ைல.)
இதய� பட �ர� ேபால இ��தா�!
அத� �� அ�� ஒ� நா� ந�ல மைழ�கால� ெச�ைன�� ஒ� மைழ�கால�
ேபால வ����!!
பாடசாைல ���ைற நா� எ�பதா� ர� தன� த�ைத�� உத�யாக அவ�கள�
தா� ��யான ச�த�ைய வாழைவ���ெகா�� இ���� வய���
ெச����� �����ெகா�� இ��தா�.ேநர� ��ேனர� ஜ�� இ�ைல ஜ��
அைர இ���� ெம�தான கா�கால ������ வ��ேபா� ர� இ��யா��
�க���க மேஹ��ரா தயா��� உழ� இய��ர���த�க� வய�� ேவைல
ெச��� சன�ைத ஏ���ெகா�� ��ன� க��ட� ேபால வ��ெகா��
இ��தா� !இ�த� பாைத�� தா� ���� ��� இ����ற�!
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7. �ைற�� ��த ��னமல�

இனவாத ஆ���ன� சமாதான நாடக��� ந����ெகா�ேட ���ய
ேபாரா�க�� ெசய�பா�ைட க���ப������ற ெசய� பா��� ��மரமாக
ஆழ ஊ���� பைட�ன� �ல� ஆ�க�ேக பல இட�க�� �ைளேமா�
தா��த� நட����ற �ைலைய க���க ேவ��யவ�க� .பல கைதக�
ேப��ெகா�� இ��த �ைலைய பா����ெகா�� இ���� ந� ம�க� !உழ�
இய��ர��� வ�� ேபா� �க அவதானமாக பாைதேயார� ���ைன
��ைமயா�� ெதாைலேநா��வ� இய�பான ஒ��.

அ�ப��தா� ர��� உழ� இய��ர��ைன� ெச���ய வ�ண� ��ைய
ேநா�ட� இ�ட ேபா�! �லா� ேத��� வரலா��� வ�� சா�ப�
ப�ள�தா�� கைத ப��த�� ���த� ேபால
ஒ� சா�ப� �ற � ேச���� க��� பாவாைடைய�� அ��த ஒ� வ��ம��
�ைட�ட� ����� ேக�ைட �ற�� ெகா�� உ�ேள ெச�றா�!
உ�ேள ெச��� ேபா� ��ைய ஒ� �ைற �� எ�ச��ைக�� அவ�� ஒ�
�ைற�� ��த ��னமல� ேபால ேநா��னா�.
ர��� அ�ேபா� ��ட வ����டா�. அ� ��தா�! ர�ைவ ஏ��� பா��தா�!
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ர� அவைள கவ��தா�� கவ��காத� ேபால உழ� இய��ர�ைத
ஓ���ெகா�� ெச�றா�.
ஆனா� ��� �ர� ேபா� ���� பா��தா� ேபா�� பாைத ச�தானா? எ�ப�
ேபால �� அ�ேபா� பா����ெகா�� இ��ப� ெத��த�.���� வ�
த�தவேன எ�ப� ேபால
அ��த நா� பாடசாைல��
“����க ர� உ�க�ட� கைத�க�� “இ��ைற ���� ேதா�க� யாைர��
காண��ைல. அவ�தா� அவ� எ�ேர ���ெகா�� இ��தா�.ஒ�ைற ேராஜா
ேபால
ஏ� ர� எ�ைன ���கைல எ�� ெசா����க ?பா��தா� �ட பா�காத�
க�ெண�ேர ேதா��னா� �ரசா�� ேபால ேபா��க உ�கைள என�� ந�லா
�����. ைப��ய� ஆேன� ர� !
ந�லா ேயா��� ஒ� ப�ைல ெசா���க எ�� அ��ெகா�ேட
ேபா���டா�.!

38

���� வ�தவ� வ��� அ���றா�
��ல�க� காத� �டைல� ப�வ���
�வசா� மக� இவ� அவ�
����
�சய� ெத��தா� ��ேடா ேபால
�ைர�� வ�� ெவ����
��தைல�� !
ர� த� மனசா��ைய தாேன ேக���ெகா�டா� உ�ைம�ேல இவ� எ�ைன
������றா� தா� ேபால. !
அ�ப� எ��� எ�ன இ��� ெப�க� பா��த�� மய����� அள��� நா�
�ரசா�� ேபால ம�மத�� இ�ைல, வச�க� பைட�த அ�பா��� வா��
இைளஞ�� இ�ைல ,ப���� ��ட� ந�ப� வ� ேபால�� இ�ைல.!
ஆனா�� ஒ� ெப� எ�ைன� காத����றா� அ��� �க�� அழகான
ெச�வர����ேபால ஒ� ெப�.
இ�தா� உ�ைமயான அ�� எ�பதா?ஒ�ேவைள நா� இைத
��ப����ேறேனா?
ர���� அவள� காதைல ஏ�க தைடயாக இ���� ஒேர ஒ� கார� அவ�
���ப���ன� ம��ேம அர�யேல.. அத� �ழ�!
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ர���� ���தமான ஒ��டய� ���� ேபால கரா�ேத அைத �ைற�ப�
க��வ�பவ�.வார��� இர�� நா�க� பாடசாைல ெபா��ைளயா��
ைமதான��� நட��� கரா�ேத வ���� தவராம� கல��ெகா�வா�.அ��
கல�� ெகா�ளா��டா� ம�றவ�க� ���பா�க� பய�தவ� உ��
வாழமா�டா� எ�� !!எ�றா�� இ�த வ�� ���� கரா�ேத உ�� கா���
�ல ேநர�க�� இனவா�க�� வ��ரக��� இ��� எ�பைத ஈழ� ப��
ெச�� இ��பைத�� மற�தவ� இ�ைல ர�!!!
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8. ம��� மரண�க� ம��த ��

இனவாத ஆ���� இ��ைப� த�கைவ�க எ�ேலா�� த�கா�� ப����

ெப�வ� த���க
��யாத �ைல எ�பைத
ப���கால��ேலேய ����ெகா�டவ�க�� ர��� ஒ�வ� அதனா� தா�
ஆவ�ட� கரா�ேத ப��றா� அ��� அ�ப��தா�!வார��� இர�� நா�க�
ெபா��ைளயா�� ைமதான��� நட��� கரா�ேத வ���� தவராம�
கல��ெகா�வா�.!
ெத� இல�ைக ஆ��யாள�க� �ெம�ைத��ட தைட ெச�த ெபா��க� எ�ற
ப��ய�� இ�டதா� ப���� உ��� மா��வத�� ஒ� அைற���� உ�ேள

ஒ��தா�.

இர�டாக ������தா�� வாச�

உ�ேள ர� உ��� மா���ெகா�� வாச��� வ�� ேபா� அைட���� ம�ற
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ப�க��� ெப�ைம�� அழ�ைன த����� ��ப� ேபால �� தன� ச�ைடைய
கழ�� ��� � ேச��ைட ேபா���ெகா�� இ��தா�. �����
இைம�ெபா��� ர� பா�����டா� அவ� பா��தைத அவ��
பா�����டா�. எ�ன �� ெசா���� உ�ள வ����கலா� இ�ைல நா�
உ�ேள ����ேற�.எ�� ஒ� வா��ைத!ெசா�� இ��கலாேம?
ெசா� ர� நா�அ�க�ப�க� கவ��க��ைல எ�ன காரா�ேத எ�லா�
பழ���க ேபால ஆ��� மா�� எ�� தன� �ேச��ைட ேபா�டா�.ர� எ���

ேபசாம� ெவ�ேய வ����டா�
அவ�� அவ�ட� ேம�ெகா�� எ��� ேபச��ைல. இ�ேக அவ�ட� காம�
இ�ைல ��ைமயான காத� ம��ேம இ��த�.அவ� மன�� காம�
இ�����தா� இ�ேக தவ� நட�க ச�த��ப� இ��த�.அவ� �ைன����தா�.
தா� உ���மா��� ேபா� ர� உ�ேள வ�தா� எ�� ெசா�� அவைன
அவமான�ப������க ����. இ�தா� சமய� எ�� ப�வா�க ����.அவ�
அ�ப� ெச�ய��ைல.
�� ேநராக ெந�ேபா� �ரா��� நட��� இட���� ெச�� ெந�ேபா�
�ரா���� ஈ�ப�டா� �ைளயா��� ஒ�ற ��யாத �ைல�� ���ைன
கார�ேத வ��ைப ேநா��னா� ேதாைக ம�� ேபால அ� ��ய ர� த�
ைச��ைள எ����ெகா�� �ற�பட தயா� ஆன ேபா� ஒ� ��ச� ர� எ��

ம��தா�!
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எ�ன எ�ப� ேபால அவைள அள�த� அளெபைட ��க�! அவ� பாவைன
ெச�ய
எ�ன ர� எ�ைன ����ெகா�ள மா���களா ?!ச�யான க�டமா இ���
?ப��க��யைல ஒேர உ�க ஞாபகமாகதா� இ��� !
��தைனைய �ைற�ப��த ��ய��ைல �� எ�� உ�க �ைன�க� ����
உ�க �� ஏ� எ� ��க� மன� ம�ச� ெகா����ற�. எ�� தவ� ேபால
த�ைம�� இ��� ேயா��தா�� �ைட��ைல நா� எ�ன ெச��ற� ர�
��கேள ெசா���க?
உ�க��� எ�ப� ெசா��ற��� என�� ெத�யைல �� ?எ� �லைமைய
��யா� உ�க���. ���ச� அ�� ேபால எ� ��னா� ஒ� �ராம� இ�ைல
இ��ப� ஒ� ேகா�� அ�� எ� த�ைத ெத�வ���மக� !
நாேனா உ�தம ���ர� .உ�கைள நா� ல� ப��ணா� எ�ன எ�ன
�ர�சைன வ�� எ�� ஒ� ��ச� ேயா��� பா��க?
எ�ைன�காத���� உ�க��� ஒ� �ர�சைன�� வரா� .என�� எ�வள�
�ர�சைன வ�� .
����ெகா���க.!
உ�க அ�பா �ைன�சா� �வசா� மகைன ���� ��� நாேடா� ேபால
எ�ைன எ�னேவ�� எ�றா�� ெச�யலா� .
��சய� இ�த�காத� �ேவ உன�காக� ேபால ச�வரா� .��� இ��� ேமல
எ�னா� ெத�வாக ��யைவ�க��யா�.இ�ேதாட ������க� க�ைத
பா�� அைலக� அ�ல இ�த�காத�!
ஏ� ர� நா�ெக�லா� ���ப �டாதா ?எ� அ�பா ெப�ய ஆளா இ��கலா�
அ��காக நா� எ�ன ப�ண����.!
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இ�பவா நாம க�யாண� க�ட ேபாறமா ?உ�க� ப��� ��ய,எ� ப��� ��ய
அ����ள எ�வள� மா�ற� வ�ேதா?
இ�த ம��� மரண�க� ம��த ���� மன�க�� ஆைசக��� இனவாத�
ச�கார� ெச��ேமா யா� அ�வா�??
�லேவைள எ�க ���� ஓ�ேக ெசா�லா� இ�ைலயா ?
எனேவ எ�க அ�பா ந� காதைல ஏ���ெகா�ள�� ���!
ந�லாேயா��� ெசா���க�ணா. எ�� ெசா����� அவ� ைச��ைள
எ����ெகா�� ெச�றா�!
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9. ��த ���� காத� ப����பா�

ச�க இல��ய�க� எ�லா� காத�� உ��� தைல���. அ�ன� ��

ேபான��, �றா
��ேபான��,ப��ெப� ேதா�க� ,��ேபான�� எ�� ஏ����ர�கா�
ேபால எ�லா� ெவ���ேகாஸ� தா� இ��யா ஒ����ற� எ�ப� ேபால !
எ�ன ேபா� எ�ன ?இ�த காத� �� எ�லா� ேபஜா� ேபால ஒ� �ற�
எ�றா� !
ம��ற� எ�ன ெசா�� இ��பா�க�
தைலவ��� ?
ெகா��ைடயா� அ�க��� ேபால வா��ேபானா� எ�றா ?தைலவ� �க�
காணா� ெந�ேசா� �ல����றா� .
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இ�ப வ�� எ�� இ��த யா�ேத� தட��ர�� மதவா���� ������ட�
வ��யா வரா� எ�றா?
இ�த இல��ய� எ�லா� அகநா�� எ�� காத� பா�னா�� ;இ�த ��த
���� காத� ப����பா� ேதா�க��� எ�ேபா�� ெதா�ைல தா� ேபா��!
எ�ைலதா�� வ�� பய�கரவாத� ேபால எ�ப ��� ெவ���� எ��
ெத�யா� ேபால �ைன�� இ��த ர���� !
�� ர��ட� ெகா�ச� கைத�கேவ��� எ�� ெசா�னதாக அவள� ேதா�
�வா� வ�� ெசா�னா�.
13 வ� ���த�ச�ட�ைத ��� ேவற ேபசமா�ேடா� எ�� அட� �����
இனவாத ஆ��யாள� ேபால அவ� எ�ன கைத�பா� வழைமயான அேத � பா�
நா� பா� எ� இதய���டேன உ�ைன �ைன�� எ�� பைழய ப�ல�தா�.
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����� ����� எ�� எனேவ ர� அைத ெப�� ப��த��ைல.
ஆனா� �லைம அவசரகால�ச�ட� ேபால ெகா�ச� ��ய� எ�� அவள�
வ��ைப கட�� ேபா�� ேபா� ர� உண��தா�.
�� இ�ேக�� ஒ� க�ைக ேபால அ��ெகா�� இ��பைத க�டா�.ஒ� நா�
க��த� ��ைம���தனா ?கனகா�பர� �.பா ராஜேகாபாலான �ற�த கைத
ஆ�ைம ��கவ�க� ?எ�� கட�த கால��ேலேய க�� �க��� த�� ஆ��ய�
!
இ�ைறய ேதைவயான �க�கால �ைல ெசா��� மரண�க� ம��த �� நாவ�
ப��ேயா, அ�த அவ�க�� இ�த இவ�க�� நாவ� ப��ேயா பாட� எ��காத
த�� ஆ��ய� வராததா� .ஏைனய மாணவ�க� �லக���� ேபா���டன� .
ஹா���� அ��த ���பட� எ�ன ?சன� ெஜய��ய ெச�ச� அ��தாரா
?எ�� அ��� வார�ப����ைக வராத �லக���� !
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அ�� இ�ப� எ�லா� இனவாத ெவ��தன��� ேவ�ைடைய கா���ப�����,
ஆவண�ப�����, அழகா� அ���� அ��த தைல�ைற��� ந� ஈழஅவல�ைத�
ெசா��� ந� ெபா��ச� !
.���� ேதா�. �வா��� மா��ரேம வ���� இ��தன�.
ர� அவ�க� வ��ைப கட�� ெச�வைத க�ட�� .���� ேதா� �வா�
����டா�.
“ர� அ�ணா ர� அ�ணா ெகா�ச� இ�க வா�க.”
அவ� ����வ� ர��� கா�� ���தா�� .
இனவாத ,மதவாத அர�ய� ேவ�டா� எ�� ெசா�னா�� ��யாத ெகா�ைக
வ��பாள�க� ேபாலஅவ� அைத கவ��காத� ேபால ெச�றா�.
ஓ�வ�� இைடம��தா� ���� ேதா� �வா�
“.எ�ன ர� அ�ணா �� அ����� இ��கா எ�ன எ�� ேக�கமா���களா?
அவ� உ�க�ட� கைத�க�மா�.”
!��வ�தவ� ��� வா��னா� ர��� �க� பா��� .
எ�ன ெசா�வா� இ�த காைள எ� ேதா��� ப�லாக எ�ப� ேபால.
ச� ேபா� எ�ன எ�� ேக�ேபா� ெப�ய க��ட� ெபா�� ����
�ைழ�� இதய வ� எ���ற� ஏைழஜா��ட� எ�� �ைன���ெகா��
��ைய ேநா�� ேபானா�.
ேமைச�� �க� �ைத�� ேத�� ேத�� அ��ெகா�� இ��தா� �� ர�ைவ
க�ட�� ெப�றவ�க� ���தா� �ட��ற�த உற� ஓ�வ�தா� க���ெகா��
உண��� ெவ�ள��� அ�� �ல��� ெப�கைள� ேபாலஇ��� அவள�
அ�ைக அ�க��த�.
எ�ன �� ஏ� அ���க? எ�ன �ர�சைன ர� ேக�க��
அ� ஏ� உ�க��� ��க உ�க� ேவைலைய பா����� ேபா�க நா� அ�தா
எ�ன? அழா�� உ�க��� எ�ன ர� ?எ�� ச�� ேகாபமாக
ெசா�னா�.ேத� வ�தவ�ட� ஊட� ெகா�டவ� �ர��வ� �ல�ப�கார�
�த� �� வைர ெப� ��� ஒ��தா� ேபால எ���ெகா�டா�!
ச� அ�ப நா� ேபாேற� எ�� ர� ெவ���ட
இ�ைல ����க ர� ெசா��ற�.
எ�க வ���� ப���� அர��த� எ�ைன ����வதாக ெசா���றா�
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இர�� நாைள��� ந�ல ��வா ெசா�ல�டா� .நா� எ�ன ெச�ய ர� ஓேர
ெதா�ைலயாக இ��� அவனா�!
(அர��த� ��னா�� ம���காக மர��தவ�க�� கல����டா�)
ர���� இ�தா� ந�ல ச�த��ப� எ�� �ைன���ெகா�டா� .இ�க பா��க
�� இ��� ஏ� அ���க.
இ�ப ���தா ல��ேட ேபால ஒ��த� ����வதாக ெசா�வ� உ�க���
ெதா�ைலயாக இ��� இ�ல. அ�மா���தாேன ��க�� எ�ைன ெதா�ைல
ப����க.ஒ� தடைவ ெசா�வாயா எ�ைன உன��� ����� எ��
ர� அ�ப� ெசா�வா� எ�� �� ச��� எ��பா�க��ைல ச�வேதச தய��
வ�த சமாதன� �ட இனவா�க�னா� ���க�ப�ட த�ழ� �ைல ேபால அவ�
அ�ைக ேம�� அ�க��த�.
ஏ� ர� நா� உ�கைள ெதா�ைல ப�ேறனா ?பரவா��ைல இ� நா�
உ�கைள ெதா�ைல ப�ணமா�ட�. எ�ைன ம������க.எ�� ர���
�க�ைத பா��க ச�� இ�லாதவளாக ேவ�ப�க� �����ெகா�டா�.
எ��� ேபசாம� ர� அ�த இட�ைத��� வ����டா�
அ��த இர�� நா�க��� �� ர�ைவ க�டா�� காணாத� ேபால
ெச����வா�.இ� கட��தா� கா�பா�ற ேவ��� எ�� ெசா�ன த�ைத
ெச�வா ேபால அவைள �ைன�க ர���� க�டமாக�தா� இ��த�.
ஆனா� மணேமைட�� அவைள இ��� அழ� பா�க அவ� தயாராக இ�ைல.
இர�� ��� நா�க� �� பாடசாைல��� வர��ைல. ர���� ஏ� எ��
அவள� ேதா�க�ட� ேக�க�� ேபால�� ,இ��த� ேக�டா� ஏ��
�ைனபா�கேளா எ�ற பய� ேவ� .
ஆனா� அவ� மன�� ஏேதா ஒ� �ைல�� �� இ��ததா� அவனா�
ேக�காம� இ��க��ய��ைல.
இர�� ��� நா�களாக ஒேர கா�சலா� ைவ��யசாைல இ����றா� எ��
�பர� ெசா�னா� �வா�!
உ�ள��� ேதட� தா� உ�ண� எ�பதா?
உன��� எ� �� காத� எ�பதா?
உ�ைம ���மா ச�ேய?
உழவ� மக� நான�.
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உ�� வா�� ����
உ�நா�� ��த�
உ�த வய� எ�லா�
உ���ைல�� ேபானத�.
ஊ���� ��த� வ�வ�
உ��படாத இனவாத�
உன�� ஏ� இ�த ��வாத�!
எ� �� ஏ� ��மான�???
(ர��� நா������ இ��� )
நக�� இ��த �ரபலமான த�யா� ைவ��யசாைல அ�.கா��ச� எ��
அ�ம��� இ���� ��ைய ேபா� பா�கேவ��� எ�� எ�ண���
வ�ண� வான�� ேகால� கா��ய� ர���� .
ஆனா� த�யாக தா� ெச�� பா�ப� ந�ல� இ�ைல அதனா� பல
�ர�சைனக� வ�� ஒ� ெப� ஆ�ப����� இ���� ேபா� உறைவ� த�ர
த�ய ஒ�வ� ேபாவ� க�டநா� �த� �ரச�னா ேபால வ��� ����
ெசய� எ�பைத அ��தவ� ர� .
எனேவ ���� ேதா�க�ட� ேச��� அவ�க� �ட ப���� ைபயைன�ேபால
ர� ைவ��யசாைல�� ேபானா�.

ர��� ந�ல ேநர� அ�ேக ���� ���ப��ன� யா�� இ�ைல.இ��தா�
�ல� �சாரைன�� �� நாைளய �����க� � யா�� இ�த� ப�ைச�����
ஒ� �����பயேலா மா���ைள ?க�ட�ப�சாய�� ��னா� காணாம�
ேபா�� கன�க� ம���ம�ல எ� ���ப� எ�ற ேகா�ரவாச�� தா� !
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10.அ�கார��னா� ஆைச�காதைல அைடய ��யா�

���தவ�கைள�க�டா� மன� �������� ேபத���� .ஆ��ப����
இ�ப��� ெவ��பா� ஆன�த�க��� ���.

அ��� ெப�க� அ�க� அ�வ�� இ�ப� கா�பவ�க� ��டநா� காணாத
மக� ேந�� வ�தா� அ�� ஆன�த�ப�� அ���தா� உ�ள� .அ�ேபால
ர�ைவ க�ட� �� அ�தா�.

அ�ைப�ேத�� இதய�தா� அ�� �ல�ப�தா� ����.
அ�கார��னா� ஆைச�காதைல அைடய ��யா�.அ�ேபாலேவ அ�த
ெப�ணா� ேவ� எ�ன ெச�ய����.?
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எ�லா� இ�த காத� ெச��� மாய� �டாத �வான� ேபால ���� வ�!
ஏ� அ����க ��.? எ�ன ஆ�� ?
பா�ரா நா�க கா��ச� எ�� ெசா�ன� தாேன ! எ�ன வாெனா� ��
ஒ��பர��� ேசைவ ேபால அவ� ேவற ெசா�ல�மா��� எ�� ேதா�க�
��ட� ெச�தன�.
இ�த ���� �ராத இ�ெனா� ��த� இ�த மேல�யா� கா��ச�.
இ�� வ�த ��த ���ன�� பல�� ��ய கைதக� ேக�டா� மேல�யா��
மா�� ேபானவ�க� வரலா� ெசா��� .

இ��� �யாயமான �ைற�� ப��
ெச�ய��ைல ஈழ�� இல��ய� எ�ப� ேவதைனேய!!!
இனவா�க�� இட������ ெசய�� �ர���ட�படவ�க� ஒ� �ற� எ�றா�
,
இ���� இட� �வசாய���� உக�த ���ைல இ�லாத இட� எ�பதா�
!�வசாய� ெச�ய �ற�ப�� வ���� ��ேயற வ�தவ�க� வரலா�ைற பட�
����� “ெவ���� ��வம���� “நாடக� �ள�� ����.
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இ��� இ�த நாடக� வாழ� கைலயாக வாெனா� �ைலய�க��!
அ��� வ�� ேபா�� வசன� “�ைழ�க வ�தா� �� ேபால மேல�யா�
கா��ச� ப�யா��ட� ேபாக ைப�� பண� இ�ைல ெவ��� இ���� ேவ�ப
மர��� ேவ�ப� ப�ைட ெவ��அ��������� இ��� �க� வர��ைல.
இ�த�கைத எ�லா� ஊ�� இ���� ெகா�ப��� எ���� �மா�� எ��
��னா� த��வா�� ப����தா�.

�த� �ைல�� ப��த
வ���ன�க��� ெவ���� ��வம� நாடக��� �ற�� ப�� .இ� எ�லா�
அ��த வ���� இ��� ேக�� ர��தவ� ர� .
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அேத கா��ச� தா� இவ���ேமா எ�� ேக�க �ைன�தா�� ! இர�� ���
நாளா ஒேர கா�ச� ர� உ�கைள ப�� �ைன�� �ைன��தா� என�� கா�ச� .
ஏ� ர� நா� ெதா�ைல ப��வதாக ெசா���க? ச�யான கவைலயா
இ����� ர� !. எ�� �� ெசா�ல�� ர��� உத�க� ேபச வா��ைத இ��
�ைல ெச���� ���ைய�ேபால ��� ேநர� அவைள பா����ெகா��
��றா�.
�ற� ேபா��� வார� எ�� ெசா����� ெச�� ��டா�. அவ�
வா��வ�த ெந�டேமா�� �� ம��� ���ட� இ��த�.அவ�� க���
அ��� இ��த� அவ� மன� ேபால!
இர�� நா� க��� ம�ப��� பாடசாைல�� வ�தா� ��.
ஈரமான ேராஜாேவ ேமா�� ேபால இ��ைற ர�வாக ேபா� அவ�ட�
கைத�தா�.அ� அவ�����டகால��� �� ��மா மக� ச����கா �ல�
ெவ�� ெப�ற �த��ர�க���� ஆ�� ேபால அவ� �க��� அ�த பைழய
�ரகாச�ைத க�டா�!

அத� �ற� ��ைய க�டா� ெஜயல�தாைவ ேத��ெச��� ேத�ய
�ரா�ட��ேன�ற�கழக ச�டம�ற உ���ன� ேபால ர�வாக ேபா�
கைத�பா�.
அவ�� ச�ேதாசமாக அவ�ட� உ�ைம�ட� கைத�பா�,ச�ைட ேபா�வா�
அவ� �ைன��� அவ� த� கலாப� காதல�. அவ� �ைன��� அவ� ேம�”
ேமாக�� “நாவ� நாய� ேபால ஒ� ப�தாப�.ஆனா� அ� காதலாக மா��
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எ�� �� கா����தா�!
“எ��ட� வ�வா� எ� யாசகேன ஏ���த����ேற� ஏகா�த�ெபா���
எ�ைன அ�வாயா ?
எ��� எ��� க�ைதக�� எ��� ஏ���!
எ� �த� பாடகேன !
எ� ேதா�� சா��� ெகா� எ�ைன�� சா����ெகா�! உ� ெபா�வச�த�
நா� எ��! எ�ேபா�� எ� எ�ண� ஏ��� .எ�� நா� ேச�ேவா� !
எ��� ெச��� ���� வ���!
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11.இ��ேப ேக��யா�� ேபா� ேவற மா��க�

இைண�தைலைம நா�க�� இரக�ய க��த���� ,இனவாத ெகா�ைக

வ��பாள�க��
இைறயா�ைம எ�ற இ���ேபான
இனெவ��� ���த�� ,அ�த இனவாத ேகாஷ� ெகா�ட ெகா�க����
��ட�தைலவ� ெகா��வ�த நா� ெவ�ேவா�!(அ�� ��ெவ�) எ�ற
அர�ய� ேகாஷ�.
இல�ைக�� த���வ ஈழ��� இ�ெனா� இன��� இ��ைப மா�லா�
எ�ற மாைய ஊடாக ��த ஆ��ைன மைட �ற�த ேபா�!

நா��� ��த� ��ரமா�ய� .
எ�ேலா�� ஈழ�ேபாரா�டா��� ேபாராடேவ��� .அ�ேபா�தா� ஒ�
இல��ய���� �ைட���.
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எனேவ ேபாராட வ���ள அைனவ�� ேபாராடேவ��� எ�� வ����
��தைல���க� ெகா�� வ�த இ��கமான க���பா�ைட ெதாட���
,����� ஒ�வ� க�டாய� ேபாரா�ட��� இைணயேவ��� எ�ற �ைல.
இ��ேப ேக��யா�� ேபா� ேவற மா��க�??

அ�ப� இைணய ம����றவ�கைள க�டாயமாக ேபாரா�ட��� இைண���
ேவைல�� நைடெப�ற�.
வட�ழ�� மாகாண �த�வ� எ�ற ெபா�ைம ஆ��ைய ஈழ���
வரதராஜா�ெப�மா� �ல� ��ன� இ��ய� ெகா�ைக வ������ட�
உலகநா�க��� ெசா���ெகா�ேட ஈழ��� உ�வா��ய ��வான ENDF
ேபால இ��� பல� தானாக ��வ�� இைண�தா�� ,�ல� ��க�� க�க��
த��கா����� கா� வா��கா� எ�� ஒ��� ���தன�.
எ��� இ� ப��தா� ஒேர ேப�� . இனவாத ெத� இல�ைக ஊடக�� ,அத�
அரச இய��ர�� இைத வ��க�டயமாக ��ைள ��கார�க� எ��
உலகநா���� �ர�சார� ெச���ற� எ�பைத�ேபால அவைன இய�க�
����ெகா�� ேபா�சா� ,இவ�� ெப�ைடைய இய�க� ����ெகா��
ேபா�சா�.எ�ற ெச��க� தா� �த�ைம ெப�ற�.
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இ�த �ைல�� தா� ஒ� நா� �� ர��ட� ேக�டா� .ஏ� ர� ?உ�க���
�ர�சைன வ��தாேன ?உ�க� ���� எ�தைன ேப� ??யா�� ம�����
ேபாரா�ட��� இ���றா�களா ????எ�� அவ� ேக��க�.ேபாரா�ட
ம���� மதர��ப��ண� ேபால காத� ���� தாேன?? !
இ�ைல �� எ�க� ���� நா� தா� த�கமக� .ேபாராட�ேபாகேவ���
நா� எ��ட� இ��� எைத எ��பா����றேதா ?அைத� ெச�ய ����
பாைத�� �ர� ���� இ��� �ல நா�க�� ேபா���ேவ�.

ம���� தைல வண�� ேபா�� ம��� ைம�த�க� ஒ��� �ரா�ட�
எ�� ெசா���ெகா�� ஈன அர�ய� ெச��� தைலவ�க� ேபால இ�ைல .
இ�த ��றா��� �றநா��� ,க��க���பர�ைய�� வரலா��� ����
ப��த வ���ற இன� ஈழ��� ச�த� எ�பைத ப������ ேபா� !
பாைவக� யா�� அ��� க�� அ�ைம ெகா�ளா��க� ��ய பாைத ேபா��
ேபா� ந� உற�கைள எ�� எ��� ெசா�னவ�க�. எ�ன ஆனா� ?எ��
அ�� அ�த�ப���� ேம� வ���� ப��தவ�க�ட� இ��� எேத�ைசயாக
ேக�ட வா��ைத�� �� ஞாபக� வர �ைன���யேபா� http://poonka.blogspot.fr

/2013/02/5.html.
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���� க�க�� இ��� க��� அ�� ேபால ெகா��ய� ஈழ���
த�ழனாக� �ற�த பாவ��ைமைய எ��!,
ஏ� ர� ��க� எ�ைன ����னா� நா� அ�பா�ட� ெசா�� உ�க���
�ர�சைன வராம� ெச�யலா� தாேன?
அ�ேபா� அவ�ட� �யநல� இ��த� ��காேபால ���ப���காக
ெகா�ைகைய ��பவ� அ�ல த� த�ைத எ�பைத���யாத ேபைத அவ� �
எ�ைன ல� ப�� உ�ைன ேபாரா�ட���� ேபாகாம�
கா�ப����ேற�.எ�� பக�கன� க�டா�!
��க ஒ��� �ர�சைன வராம� ெச�யேவணா� .உ�ண�ரத� இ���
த��தைலவ� எ�� ப�ட���காக உலகநா���� பட� கா��ய தைலவ� ேபால
�ைன�காம� உ�க அ�பாைவ ���க அ� ேபா��. நா� எ� வ���
ெசய�ப���ேற�.
அ�ப ர� எ� ேமல உ�க��� எ�ப�� ���ப� வராதா??
���ப� வரா� எ�� இ�ைல �� .உ�க��� எ�தைன தர� ெசா��ற�
உ�க� ���� இ�த காத��� ச�ம��பா�களா?
��சய� இ�ைல.எனேவ நா�� உ�கைள ���� அத� �ற� ���தா�. அ�
என��� க�ட� ,உ�க���� க�ட�.
அதனால நா� ��� எ��க���ப��ைல.
ந�ல ந�பனாக உ�க� �க��க�க�� ைக���� வ�ேவ� எ��பா���
இ�லாத �ற�த �த��ரமான இ�வ��பாைத ந��ைன�ேபால எ�ப�� .
ந�ல �ர�டா இ��ப� ல� எ�லா� ேவ�டா�.
இத�� ேம� அவ�ட� காத� ��த� ெச�ய அ�த ம�ைக�� ச�� இ�ைல.
��க எ�ன ������கேளா ?இ�ைலேயா ?அ� உ�க� �த��ர� �ெர��
நா�ைட�ேபால ஆனா� நா� உ�கைள எ�ப�� ����வ� ர� ெந�ச�
எ�லா� �ேய எ�� !
அ��� �ர�டா இ��ப� எ�றாவ� ெசா���கேள அ�ேவ
ேபா��.!!இ�ேபாைதய �ைல��.
“உ�கைள �ைன�� நா� �ல க�ைதக� எ�����ேக�. எ� ஆைச ,ேநச�
,ேதட�, �ரகதாப� ,எ�லா� �ள�� ���� அ�த க�ைதக� கால��ய��,
இனவாத ��த மைழ�� ,கா�த�க� களவாட�ப�டா�� கா��� எ� யாசக�
ைக�� �ைட��� காதலேன!
அ�த�ெகா��ைய எ� �ர�� ��ட ெகா�����ற� ��க� அவ�ய�
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ப����பா��கேவ���.ல�கா ரா� ேபால !!
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12.��பாைற�� ெபா��ைவ�த �����

எ��� க�ைத எ��யவ� பா�ைவ��� வா���� வாச���� இைட��
��தைன�பால� ேபா�� !�ற�� உ�வக அ� ,உ���, பா�ெபா��
இய��கைள� பா��� அ�ப��தா� ெசா�ன� ேபால அ��த நா� அவ� ேதா�
�வா��ட� அவள� க�ைத�ெகா��ைய ர��ட� ெகா��வ�� த�தா�.!

�க�� அழகான அ�காைல மல��த ேராசா��,ஆன�த� பட��� �ேனஹா
ெகா���� �ள�ேக�ற வரலாமா ?எ�ற இதய� கா��� பட� ேபால
பட�கைளெவ�� ஓ�� அ�� த�ச�க� க�ைதக� ேபால காத� ஈ���� அவ�
சாயைல உ�வா�� �ல க�ைதகைள எ�����தா�. �� !
�லைத ெபா��� ப�ர���� �ல� த��ைக ெச�ய ேவ��� த��ப�ட
��த அ�தர�க� எ�பைத�ேபால பல க�ைதக� ெந��� ப��த� அவ�
ேபா�ட ேகால�க�.ஆனா�� ….. !
ம�த வா��ைக�� காத� எ�ற ஒ�� த���க ��யாத த�ன�. அ�
யா�ேமல எ�ேபா� ?வ�� எ�ப� வ��? எ�� யாரா�� ெசா�ல ��யா�.
ஆனா ப��ைச ம�ெமா� வ�வ� ேபால வரேவ��ய ேநர����
கெர��டாவ��. அேத ேபாலதா� ���� காத�� ர���ேம�.
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ஏ� அவ��� �வசா�மக� �� காத�
வ�த� எ�� அவ�ட� ேக�டா� ?��சய� அவ��� ��யாத ��� ேபால ப��
ெசா�ல�ெத�யா�.
இ�த உல�� அவ� வா���றவைர அவ� �ைன��க� அவ� மன�� ஏேதா
ஒ� �ைல�� ����கா���ேபால எ��� இ����.
அேத ேபால ர��� மன��� ஏேதா ஒ� �ைல��இர�த நாள�க� ேபால
அவ� ��சய� இ��பா�.
க�கா��������, ச�வேதச�� சாமாதான நாடக�ைத ைக���
க��ற�க� ெதாட��ய 2007 ஜனவ� மாத��� கைட� வார��� ஒ� நா� !
ர� பாடசாைல�� வ����தா�. அவ� மன� எ�லா� கவைல. காரண� இ�தா�
அவன� பாடசாைல வா��ைக�� இ��நா� !
ஆ� ப�� எ�ற ந�தவன��� ெத�றலாக வல� வ�த �வசா� வா��� கன�
இனவாத �ச��� ெவ��னா� ��தைல�ப�க� �யலால ��� �ைல.
அ��த நா� இய�க��� இைணவதாக ��ெவ��� இ��தா�.

அ�� பாடசாைல�� ��ைய பா��� சகஜமாக கைத�தா� .ஆனா� அவ���
அவன� ��� ப�� ெத�யா� �� உண��� ெகா�ள அவ� எ�ன அர�ய�
வா��� மகளா ?���ரா�� வ�� எ�� ெத���ற ேபா� ��ம�ற���
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ர�����ரா�� வா�� ைவ�க.
அவ�� ெசா�ல��ைல.ெசா��� ெச�ல இ� எ�ன ஜனா�ப� ெவ�நா��
���லாவா பயணமா???
எ�ேமல எ��� ேகாப� இ��தா� ம�����ெகா���க �� .நா� உ�கைள
�ைறய ேவதைன�����ேட�.எ�தைன தர� எ��ட� காத� யாசக�
ேக���க�?
ைக�� பண� இ���� த�ம� ெச�யாத பண�கார� ேபால நா�.
எைத� ப���� ேயா��கா� ந�லா� ப���க இனவாத ��த ேமாக�
,மதவாத�,ெமா�வாத� ,�ரேதசவாத� ,��வாத� என பல�� வா�ைவ
ப���கால� �ர����ற�.
அ� எ�லா���� ��வ� இ�ைல எ�� ��ன� எ� ந�ப� ெசா��ய�
ஞாபக� வ���ற� ��

��க எ�ைன�ட �ற�பான ஒ�வைர எ��கால��� பா���� ேபா�
எ�க�ட� ர� ப��தானா எ�� �ைன�� வரா�.!
ப�� வய�� எ� ேம� உ�க��� வ�த ஈ��ைப காத� எ�� ெசா�ல��யா�
.ஒ� கால��� இைத ேயா���� ேபா� எ�க�ட� ப��தவ�� பளா�
எ����றா� ,எ�����ைழக�� ெகா���றா� எ�க ஊ� ஆ��ய� த��ைய
��� ெவ��� ேசாமபாண��� எ����றாேனா ?,எ�பைத�ேபால
உ�க��ேக ���� வ�� பா��க. அ�ேபா� நா� கா��� �ழ�� �றா��
இற� ேபால உ�கைள��� ெவ��ர� ேபா���ேப�. !
ஏ� ர� ?��� எ�� இ�ப� எ�லா� கைத����க நா� தா� உ�கைள
�ைறய க�ட�ப����ட�. எ�ைன ம�����ெகா���க�.ஆனா� உ�க�
ேமல வ�த ���ப� உ�ைம ர� .ஆ��க��� இ���� கட�� ப�� ேபால
அ� எ�ப�� மாறா�. எ�ேறா ஒ� நா� எ�ைன ��க ����ெகா����க
எ�ற ந���ைக இ��� ேகா�ல� பட��� வ�� பா����யாேபால எ�� ��
த� ப���� அவ� மன ஆத�க�ைத ெகா�� ���தா� .
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ர� மன���� ��பாைற�� ெபா��ைவ�த ����� பாட� ேபால எ��
��ைய �ைன�� �����ெகா�டா� .அ�� பாடசாைல��ட�� ைச���
பா���� ைச��ைள எ����ெகா�� ர� பாடசாைலைய ��� ெவ�ேயர
தயா� ஆனா�.
�ர��� �� உ�ைன �ைன���பட��� �ேனஹா ர�� �ைலய���
கா����ப� ேபால அவைன� பா����ெகா�� ��றா�. ர��� அவைள
���� பா��தா� ���� வ� த�தவேள !!�ைடெப���ேற� ����
வ��� ����ேற� .ெந������ வைர �தான� எ� �வ� எ�பைத�ேபால
!!
�லேவைள இ�தா� அவைள பா���� இ�� பா�ைவயாக�� இ��காலா�
ஆனா� அ�த ம�ைக அைத அ�����க வா����ைல. அ�ேபா� இ�த�பாட�
கா��� வ�த�!
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13.ம���காக த� உ�ைர தாைர வா���

ம� �� ெகா�டகாத� ஒ��ற� த�ழ� எ�ற இன�ைதேய அ��க� �����
இனவாத ஆ���� ேபா� ���ைக ஒ� �ற� என வ�� ம� வா�ட� க�ட
�ைல�� !
��தைல�� பாைத�� ேச��� ர��� இ�ேபா� ஒ� ேபாரா�.இ�த வா�ைக
அ�பா��� வா��ேபாலேவா அர�ய� வா��� வா�� ேபாலேவா அ�வள�
எ�தான� இ�ைல. மரணபய� எ�ப� அவ��� ���� இ�ைல. காரண�

��� தைல�ைற கட��
ெதாட���ற�
.த�ழ��� ��த� ஆனா�� தைல�� ேம� நாகபா�ர� ேபால மரண� இ�ேபா�
இ����ற�.இ�� மரணேமா இ�ைல அ��த ெநா� மரணேமா எ�� ெத�யாத
��சய� அ�ற வா��ைக.
�ெர�� ேநா�ம�� தைர இற�க� ேபால��, �டா�� �ரா�� சம� ேபால��
க� எ�ேர �ர�சா�ைன� த��� ேபாரா�க� ,அவய�க� இழ���
�ரேவ�ைகக� . காைல�� கா�பவைர மாைல�� காண��ைட�கா�,
ம���காக த� உ�ைர தாைர வா��� ��தா�� ேபாவா�க� �ர��ட� இ�
பழ�ேபான �டயமாக நாளா�த� நட��� �டயமாக மா���ட�
எ�லா�ேபாரா�க� ேபாலேவ ர��� வா��ைக���.
�லேவைள நா� ெவ�ேவா� எ�ற ேகாஷ��ட� ெகாலெவ��தா�டவ�
ஆ�வ�� இனவாத இரா�வ��ட� காைல�� இ��� மாைல வைர
ெதாட��� ச�ைட நட��� .இர��� ��� நா�க� �ட ெதாட��� ச�ைட
நட���,!
இனவாத ஊடக� த��ைக எ�� உ�நா��� கவச�ேபா�டா�� க������
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கட�கட�� ெவ�நா�� �த��ர ஊடக���� .ஏ� ந�மவ� அ�ய��டாதா
எ�� �ைடேத�னா� ����� வ�� ெவ���� .ேக���பா��க�
ஆ���கள� எ��� இ�பா� அ�தா� வா�� சா�� இனவாத நா��� .!

அ�ம��மா??ேபா�கள��� உண� ,த���
இ��கா�,ேசா�ைற�கா�ப� கட�ைள கா�ப� ேபால இ����.ெந��ைள�த
எ�க� ெந�ச� ேபா�ற தா��� எ��� க�தக ���மைழ ெபா��த
இைறயா�ைம ஆ���ன� �� எ�த இைண�தைலைம நா�� �����க�
எ�� �ர� ெகா��க��ைல .த�ழ� �ரைல ம��� அட�� வா���க� எ��
அ�கார�பா�ட�லவா பா�னா�க�!
காய� அைட��ற ந�ப�கைள வாகன��� ஏ����� வ�� ேபா� அ�க�
எ�லா�இ�தம�� எ�க� ெசா�த ம� எ�ற த�மான��� அ�த� ���
��������.
அைத க�வ ��யா� த��� இ��கா�.எ��� �� இ��த ���� தைடக�
ேபா�� அைணக� எ�லா� ெப��� எ��காம� இ��க ேபா� ெவ�ய�க�
வா��கா�க� �� ெகா��ய �ெம�� எ�த �னா� ���� ��டேதா ?யா�
அ�வா�க� ??,ஆனா�� ேதச���காக ஒ�வ� ���ய ��� எ�பதா� அ��
�ர�� ,ப��� இ����.அ�� �ரேதசவாத வாைட �சா� தா� ம�வாசேம
���.

ேகாபால�ர��� ������� ஈழ� கா�ேப� ஈழ� கா�பேத எ� இல��ய�
எ�� அர�ய� நாடக� ேபா�� ஈன��ற��� ெத��மா? ஈழ� கா�ப� ஒ���
�ைர�பட���� கைத வசன� எ��வ� ேபால இ�ைல எ��.
ெப�றவ�க� �டவ�தவ�க� ேந��தவ�க� எ�லாைர�� ெந��� இ��� ���
�ய ம� �� ேந���� தா�நா���காக ேபாரா�� உண�ைவ க�ைதயாகேவா
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,கைதயாகேவா வா��ைதகளா� ெசா���ட��யா�.ேதச��றாக
ேபாரா���ேறா� எ�ற ��ெவ�� உண�ைவ�த�ர ேவ� எ��� மன��
இ��கா�.
ேபாரா�ட� �ழ�� ர� ��ைய ��வ�� மற�ேத ேபா���டா�.
���� ர��� க�ைமயான வ��ன� த��ட� ஒ� வா��ைத �ட ெசா�லாம�
ம�ேந���� ேபாரா�யாக ேபா���டாேன !எ�ைன கைட�வைர
���பேவ��ைல எ�ைன�����ெகா�ளாத �ர���காைள ேபால ப�பா�
எ�ைன த��க������ இ�ப எ�க இ����றாேனா ?எ�ப�
இ����றாேனா ?அவ� உ���� ேபாரா�டகள��� எ�த பா����
வர��டா�. எ�க இ��தா�� அவ� ப��ரமாக இ��கேவ��� எ�� அவ�
ேவ���ெகா�டா�.
தன� ப�ேனாரா� தர ப��ைச�� பா� ஆ���டா� �� அ��� உய�தர���
ப��பத�� ேவ� பாடசாைல�� ெச����டா�.
ர�ைவ ப�� அ���ெகா�ள அவ� பல �ய��க� எ���� எ�த பய��
இ�ைல .
ேபாரா�ட கள��� இ��ேபா�ட� �ட��ட ெச�� ெசா��மா ஊடக� ��மா
ஒ��� இ��பவ� �� ம��� ���� ���� �க�ைத ���� ��பா��
�ைணேபால!அவ� ப��ய எ�த ெதாட��க�� இ�ைல.அவன� ந�ப�க�ட��
ேபா� ேக�க ��யா� அவ�க�� ேபாரா�டகள��� ஆ��� ஒ� �ைச��
���� ேபா���டா�க�.
நா� ேந��பவ�க� ந�காதைல ஏ���ெகா�ளா��டா�� அவ�கைள
பா����ெகா�� இ��தாேல பா� வ��ைற�����. ஆனா� அவ�க�
������� ேபா� அ��� அவ�க� ப��ய எ�த தகவ�� ெத�யாத ேபா� அ�
ெகா�ைம��� ெகா�ைம.!
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14.சமாதான�ைத யா���� த�ழ��

நாரண� ந�� வ�வானா? நா� அவ��� மாைல ���ேவனா ?நா� வண���
கட��ேபால எ�
நாயக� அவ� �க� ���� ஒ� �ைற பா��கமா�ேடனா ,எ�� ��
ஏ���ெகா�� இ��தா�. ���� க�டைள�� பய���� சாம�ய
ம�த�களா� ���ைன �ற���மா?தைல��ைய மா�ற���மா
??இ��ரேலாக��� அழக�ப� ேபால ந� தைல�� எ�ன எ�����ேகா
அ�தா� நட��� .எ�� ���� ேம� பார�ைத ேபா����� கா����தா�
�ைற�சாைல பட��� த� ேபால!

காத� எ�ற ெசா��� அ��த�
எ�ன எ�� அ�ய ைவ�தவ� �
எ� �ைர�ர�க�� �வாசமானவேன
இதய நாள�க�� நா��யமா�யவ�
உ����� உ�ைன ேசர ����� ேபா�
ஒ� ��அ�ைப �ட தர ம��ப� �யாயமா?இல�ைக ச�ட�ல� 13 வ�
சர���ேபால!
நாண� ��� ெசா���ேற� அ�ேப
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எ� ெப�மன� உ�ைன �ன� சமாதான�ைத யா���� த�ழ��ேபால
அைழ���ற�.
உ� அ��� அ� ஆ�� ைக�ேபால அ�ப��� சாக �����ற�.
எ� க�க� ���� க���� �ட
உ� ேமலான ேநச� தா� இ����ற�!
����ெகா�ளடா எ� யா��ைப
ஒ� நா� ஏ�� உ�ேனா� வாழ��யாத
வர� ெகா� ெத�னவேன!
இ��ற��� எ� இதய� �ைழ�தவ� �தா�
இ��ம��� இ�ைல !
இ�த ���� எ��� ெசா�ேவ� � எ��ட� இ��தா�.
இைணய����
இ�த�காத� இைச��ட
இதயராக� கா��� வ�வ� ேபால �ைர�� வா. !

���� �வாச�ைத �வா� .
எ� உ�� �தாேன எ�பாயா?
எ� இதய ஏ���
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உ���ேபா��ேற� .
ஒ�ெவா� �ர�சா��� உ� ெபயைர�ேபால
இ�ெனா� உ�வ� ஈழ��� ��தா�� ேபாவ�� .
நா�� ���ேதேன !
�ர� �ைள�த ம���
�வசா�மக� ����
��ய� ேபா� எ�ற�
��யைல ேநா�� �
நா�� !
���� ����ேற�

.ஒ� ��ய� வ�மா?
ம�ச� க�� � க�ட
���� ஒ� ெபா�கால� ���� ம��மா?
���� ,ஊ��, நா� ேப� ,ந� உறைவ
�ள�பர��ட� ��கட�� .
நாயா� கட��
ந�ல ச�ேதாஸ� கா�ேபாமா ?
ச�வேதச� எ�� ஊ� ���!
நா� ம���
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���� ைக�� நா�ய�ற த�ழ� ஆேவாமா ந�ல ��� ��ட��ைல .
நா� பா��த ���ேத� அ�சரைன�� ஆலவ�ட சமாதான
நாடக��� எ�� ந�ைம நாேம ெநா�� ெகா�ேவாமா ???
நா���காக ேபாராடா�ேபானவேன !ந�லவேன !!
நம�� ம��� இ�த
நா��� ��ய� எ�ேபா� எ��
நா���யநல��� ���� ேபா��ேற� !
.உ�ேனா� வா�� ஆைச�� ஆ� ��டா��
உ� ��னா� ���� ேபாக�� பாைட�� ,ேபாகாம� ,�ைத�க��
��யாம�,எ��க�� ��யாம� ,இனவாத ேபா� பா���� �ல��வாயா ??
எ�காவ� �ல� தா�� வா�வாேயா ?
எ�� நா� எ�லா� ����க ைவ�தவேன!

���� ச���ேபாேன??????
உ�ைன ����ேபனா �ைன�� எ��� �யடா
ெந���� எ� �ைன�க� ����ற�.
நா������ ���� �����
�ைட�ைட��மா எ�ற�லவா
���� ����ற�!
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15. ேபாரா�னா� தா� வா��ைக

ந�ேமா� ப��தவ�க� �ட இ��� ப���� பழ�யவ�க� பல� ஒ�ெவா�
ேபா��பாசைற�� ஏேதா ஒ� ெபா��பாள�� ��ேன ேபா� �ர� ெகா��
கள��� இ��தா�க� !

அ�ப� இ���� �ைல�� �ல�� �ர�சா� எ�க� ந�ப�க�ட�
ப���ப�வ�� உ�� �ல�� இழ�ைப ���� ெகா��வ�வ� ��ய��
வ�� நா�த� அ�ப��தா� ர��ட� ப��த அவ� ந�ப� �ய� ம���காக
இற�தவ�க� ப��ய�� இைண����டா� எ�ற ெச�� ர���� ஒ� வார�
க���தா� ெத���. அனா� அவ� அழ��ைல அவ� க�க� ஒ��� �ைர��
��த��ைல.

�ய���� அவ���மான ந�� இைண�த ைகக� ேபால எ����
வ���க��யாத�. அவன� பாடசாைல வா�ைக�� மற�க��யாத ஒ� ந�ப�
��னவய�� இ��ேத பழ�க�.�ய� ச�� ச��ய� ��மா�� ேபாலஆனா�
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அவ� மனேமா �ழ�ைத ேபால அ� அவ�ட� ெந��� பழ�யவ�க���
ெத���.!
அவ� ஒ���ைய ேந��த�� அவ� அவைன ெச�த��� ���த�� ��வா��
���ய�� எ�லா� ��காத �ைன�க�!
அவ�ட� ப���� ச�ைட ேபா�ட� பாைவய�� ��ேன ெஜா����ட�
என �ைன�க� ப�ைமயானைவ.
இவ��காக அவ�� அவ��காக இவ�� ேபா�ட ச�ைடக� ஏராள� இ�த
ெஜ�ம� ம��� இ�ைல இ��� ஒ� ெஜ�ம���� நா� உ�த� ந�பனாக
ேவ��� ந�பேன உ� ஆ�மா சா�� அைடயேவ��� எ�� ர� மன����
�ரா�தைன ெச��ெகா�டா�.

நம� வா��ைக�� பல� கட�� ெச���றன�. �லேநர�க�� �ல ம�த�க�
ேபாலஆனா� ந�ப�க�தா� அ�யாத �வ�கைள
ஏ�ப�������றன�.�தாமக� ��யா ேபால!
இ�� �ய� நாைள நானாக �ட இ��கலா� ஆனா�� த� ந�ப�� இற��
எ�றா�� ச� த� இற�� எ�றா�� ச� அ� அ��த�ப���ற� எ��
�ைன���ெகா�டா�.தா� ம��� ேந���� எ�பதா�!
ேபாரா�னா� தா� வா��ைக கட���� வ�� மா�த�க� �� ஏ� இ�தைன
ஓரவ�சைன. !
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�ய�� �ைன�� ������த ர��� மன�� �� எ���பா��தா� பாைற��
இ��� ேவ� ��� ெகா�ேபால !
அவள� அழ�ய �க� அவ� ��ேன வ�� ேபான�.பாவ� எ�ைன எ�வள�
ேந��தா� ஆனா� எ�னா� தா� அவ� காதைல ஏ�க��ய��ைல.
அவ� மன� எ�ப� இல�ைக ேவ�த� கல�� ��ற கா�� ேபால ெநா��
இ����.அ�த ��ன� ெப��� மன�� எ� �தான வா�ப ஈ���� காத�
அவ� இ���கால� வைர இ���மா? இ�ைல எ�ைன மற����பாளா?அ�ப�
மற�க��ைல எ�� இைறவா எ� �தான �ைன�ைப மற�க ெச�.அவ�
அ�ப��தா� பட� ேபால!
எ��� அ�� கா��ய அ�த �வ��� ேம�� க�ட� ெகா��காேத அவ�
ச�ேதாசமாக இ��கேவ��� .அவ� எ��கால� �ரகாசமாக இ��கேவ���!
.ேந��தவ� �ைறவாக வாழ ேவ��� எ�ப� தாேன ��ைமயான யாசக�
ேந��பவ� ேவ��� வர�!
ஏேதா ஒ� கால��� எ� ம� ����ற ேபா� அ�ேபா� நா� உ��ட�
இ��தா�!!!
அவைள ச����� ேபா� எ� �தான �ைன�� அவ��� இ��க �டா�.எ�ைன
ஒ� தைலயாக காத��த� த�ர அவ� எ�த தவ�� ெச�ய��ைல .எனேவ
அவ� வா��ைகைய வளமா�� எ�� இைறவ�ட� ர� ���காக
ேவ���ெகா�டா�!
எ�னவேள எ��� வ�தா� �யாக
என��� உ� ேநச� ����� ந�யாக
எ� ேதச� எ���ற� ��தைல ேவ��யாக
எ�ேபா�� � இ��பா� யாகமாக
எ�றாவ� வ�தா� �யாக
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எ��ட� வ��டாேத ெகா�யாக
எ� வ��� உ� ���ப� ந��யாக
என��� வ� ம����! எ�ைன மற�� ��!!!
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16. �க���ரமான ேபா� ��ென���

ேபாரா�ட கள��� இ��� ெப�றவ�கைள�� ,�ட வ�தவ�கைள�� ,�ற�த
ஊைர�� ,����னா� ேபா�� பா��கலா� ெபா��பாள��� அ���த�
ெகா��� ���.
அ�ப��தா�! ர�����ய ���ைற ஒ��� ஊ��� வ����தா� !
இனவாத ேபா� ெவ��� வ�� ��கபா� ��பா� எ�றா��, கஜபா�
ெர�ேம�ட ��பா� எ�றா��, ���ைற�� �� ெச�ல�� ,ஆ��கக�ம�
ஆ�ற�� ,���� ���ைற ேக�டா� !�ைர�� ெகா��கமா�டா�க� .உய�
அ�கா�க� அதனா� அவ�க� த�� ஒ�ேவா� ப��ய���, ேபாரா�க�ட�
சரணைடவதாக�� கைதக� ெசா�வா�க� எ�க� ெபா��பாள� அ�ணா�க� !
இ�ப� ஒ� �லைர காவ� த���� இ���� ேபா� ச���த�� ஞாபக� வ��
ேபா�� �ைல�� தா� ர� ��ய ���ைற�� ஊ��� வ�� இ��தா�!
த�ேபா� ��த �ைல�� ஊ�� ெப��பாலானவ�க� ேபாரா�ட���
இைண����தன�.ஒ� �ல� ம��� ���பமாக இ��தா�க�. !!
�மான���� ���� இ��� த�ப��, இனவாத ஆ���� த�ழ��தா

ன உ��ரமான ெபா�ளாதார
க���பா�க� ெதாட��� ஏ�ப�வதா� பல� இட� ெபய���ெகா��
இ��தா�க�. எ�ேக ெபா��கைள�� ,உடைமகைள��, உ�ைர�� பா�கா�க
வ�க� இ���� இட�க� ேநா��!!
ேபானவ�க� �ைல என எ�லாவ�ைற��.அவ�க�ட� ஊ� ��ன�கைள ேக��
அ���ெகா�டா� ர�.
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ேபா� ���ைக��� ந�மவ�க� ைக��� ேவ���ெகா��� எ�க�
ச��தான� என உ��� ேந����கட� ���த ஊ��ேகா�� ���ழா
ெதாட��ய� ப��நா� ���ழா .

அ�� �ல நா�க� ம��ேம ர�வா�
கல��ெகா�ள ���� எ�பதா� இர�, பக� எ�� ந�ப�க�ட� நா���
ஏ�ப���ெகா�� இ���� �க���ரமான ேபா� ��ென���
,ச�வ�வேதச��� ெமளன� ,எ��ெசா�ைக�,யா�கா� அ�கா� ேபா� இ�ப
�ஜ�ந��யா� எ�ற ேவடதா��� ��ய �க� எ�லா� த�ழ��� ஏ� இ�ப�
ஒ� கபட நாடக� என எ�லா� ந�� வ�ட��� ஆ�ேராசமான க����ப�மாற�
ஒ� �ற� எ�றா� !
ேபாரைர� த���க �ல�ெபய� ேதச��� ஏ�ப�� வ�� கவன����
உ�ணா�ரத �க��க� ,ம�க� ��ம��� ஆதர�க�, இைவ எ�லா�
ச�வேதச� கண��� எ���மா?? எ�ன வள�

இ�� இ��� �ர�ட� ேப�வ��� வ��
ேச��யாைவ ேபால �����ெகா��பா�களா??,
ேச��யா��� �� இ��ேத ந��க�ப�� இன� ஈழ�� ��ம�க� எ�� எ�த!!
இராஜத��� அ�வா� சமாதன� ெவ�ைள��றா எ�� ேவச� க���
��ளந�க�!
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எ�� அன� பற��� ேகா�� �ரகார��� .
அ�ப� இ��த ர��� ந�� வ�ட��� இவ�க�� ஒ� �ல� அவய�க�

�ர� இ��� ��� காைளக� !

இழ�த �ர�க� எ�றா�� ெந���

ேகா��� ர��� ெபா��க� ச�ேதாஸமாக க��தன.
ஒ� மாைலேவைள��ேகா���� வ�� ப�த�க� ெவ��� ஆ�ேராச����
��த��க�� ,ெந��� இ���� அ���� ���ைன ஓ�� ��� ேபா�க��
ஆ��க��� ந���ைக�ட� வ�ேவா��� தாக� ����� வ�ண� ேகா��
வட��� ப�க �ரகாகர��� ஒ� ���தடாக� எ�ேபா�� வ�றா� இ����
வ�ண� �� �ர�� இ����. அ� வ�றா� இ��க ர� ��த���
�ர���ெகா�� இ��தா� .

��ன� இைத த�ைதேயா� வ�� அவ� ெச�த ெசய� வழைம ேபாலேவ
ேகா���� �� உ�ள ைப��� ர� ��த��� �ர���ெகா�� இ��தா� !.
�ர����� ����� ேபா� அ�ேக வ�� ெவ��� ெவ�ைகைய� ���க தாக
சா������ ���� த��� ���பத�காக ��� ெகா�� இ��தா� !
�த��ர�க���� க���ெகா� ேபாலஒ� �ல �ற ��தா� அ�����தா�.
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இவ�க� இ�வைர�� ����
ச���கைவ�த� எ�?ஏ� அவ� ச�� �� வ����கால� இ�ைல ர� ச��
��� வ����கால� 12 B பட� ��ர� ேபாலஆனா� இ�வள� கால��� ��
இ�வைர�� ஒேர ேநர��� அைழ�� வ�த ச�� எ�?

�� ர�ேம� ைவ����த அவள� ��ைமயான யாசகமாக இ���ேமா ஒ�
ேவைள அ� உ�ைம எ�றா� காத� ச�� ��க�தாேன. �� ��� ேநர�
ர�ைவேய மர�ெகா��� பறைவேபால பா����ெகா�� ��றா� ர���
அவள� பா�ைவகைள எ��ெகா�ள ச�� அ�றவனாக பா�ைவ ஒ�ேற ேபா��
�ணா� ேபாலஅவைள கட�� ெச�ல ��ப�ைக�� அவ� ர��� ைகைய
க��காதான� ெச�த �� கணவ� கர� ப��� மைன�ேபால இ�க
ப��னா�.!!
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17. நாைள�� ேபாரா�டகள���� ����
ேபாக�ேபாேற�

ெத��தவ�கைள க����� காணாதவ� ேபால ேபாவ� �ல�� �ண�
.அவ���� ஆ�ர� ேசா� இ���� எ�� அவைர� ப�� மனதள�� �ற�
ேப�ேவா�� ந��� உ��! அ�ேபாலேவ !
எ�ன ர� ?பா���� பா�காத� ேபால ேபா��க! அேத பாச��ட� ��ய ஏ�க�
கல�த ெதா��� ேக�டா�.

ப�சாய��� ���� ��ன�க��ட� �ஜ�கா�� ேபால அவ� �ைலைய
எ�� ைகைய ���க �� .
“யா�� பா��தா� எ�ன �ைன��ன�.��க அ�கால வா�க கைத�கலா� எ��
அ�னதான ம�டப��� �� இ��ப� ேகா���� ெசா�த மான ��ேதா�ட�
.”
காைல மாைல �ைஜ�� ��க� த�� ந�தவன� ெத� எ�� ந�ப�க�
ெசா��� .���றமாக அவைள அைழ���ெச�றா�.
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அவைனபா��த�� வா�கத� �ற�த ��றா� வா��கா� ேபால ேத��� ேத��
அ�தா� .

அழா��க �� யா�� பா��தா�எ�ைன�� வ��வா��கா�� ப�ைச ம�ைட
அ�வா�க வ� ெச�����ன�! அ��ற� �ர�சைனயா����
அழாம� எ�ன ெச�ய ெசா����க ர� ?,எ���ட ஒ� வா��ைத ெசா�லாம�
ேபா����கேள ேபாரா�ட கள����.அ�வள� நா� த����லாதவளாக�
ேபா�ேடனா?
இ�ைல ��.

கைத�கா��க ர� எ�� அவ� க�ன���� ,மா���� மா� ,மா� காத�
ேபாைத�� அ��தா�.
�� ��மா�� �� மா��� சா��த ஶ◌்�ேத� ேபால அவ� மா���
அ�ப�ேய சா��� ெகா�டா�. ர��� அவைள த��க��ைல ஆ���ப��த
�� அவ� ேகாப� த�ய��� எ�� ��� ேநர��� �� ெசா� ர� ஏேதா 83

கவைல�� அ�����ேட� .வ���தா ?எ�� �மைழ ெபா���ற� பட ந�யா
ேபாலஅ�பா�யாக ேக�டா�.
அவ� மா��� சா��த ப�ேய.உ�ளேம எ� ேகா�� உ� உட� அ�ல எ�ற
�ைலஅவ�ட�.
���க �� எ�� சா��� இ��தவைள �ல����� ர� ெசா�ெபா����
வ�� ேப�சாள� ேசாடா �������� ேப�வ� ேபால ேபச�ெதாட��னா�.
இ��� எ�ைன �ைன���ெகா�� இ�����களா ��??
.நா� அ�ப ெசா�னைத�தா� இ�ப�� ெசா��ேற�. உ�கைள எ�னா�
���ப ��யா�.
இ�ைறய ந�ேதச��� �ைலைய �ைன���பா��க ??எ�த ேநர� எ�ன
நட���, யா� உ�� எ�ப ேபா�� எ�� இ��� �மான������� வ�� எ�த
வ�யா� இரா�வ� ��ேன�� எ��� ெத�யாத பய��ரா���� ம�க� !

வா�வாதார�க� எ�லா� ��த �ைன��� பலனாக ��ய �ைல�� வா�ேவ
ேபாரா�ட �ழ�� யா� ?யா� மர��ேபா� எ�� ெத�யாத �ைல�� ஏ�
இ�த காத�???
இ�த ஊ�� எ�தைனேயா ேப� காத��� இ��பா�க�. �� ����
ேதச���காக ேபா� க�லைற�� ��தா�� ேபானவ�க� �� எ�த���ய
ந�பக�த�ைமயான நாவ�களாக� �ட இ��கலா� .
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இ� எ�லா� யா� அ�வா� ??எ�க� ம� இ��� பல �ைவயான, �கமான
,ேசாகமான வரலா�ைற எ�றாவ� கால�ச���ர��� ப�� ெச�யலா�!இ�
எ�லா� நா� பல��� ெசா�லேவ��ய �டய�க�.
இ�த �ைல�� தா� ேபாரா�ட கள���� �ற�பாக இய��� இல��ய�
ெந�ச�க��� பாரா�� �ழா ,ெபா��� எ�� எ�லா� ந� தலைம
ஊ������ற� .
நா�� எ��� ஆ�வ��� இ����ேற� அ�ைப�ேத�� த���� ேபால
இ�ேபா� இ�ைல �����க ��!
� மாறேவ மா��யா ர� ச�� உ�ைம�ட� ேக�டா�.இ�ைல �� எ�
தைல�� எ�ன எ�����ேகா அத� ப��தா� நட���.அேத ேபால உ�க�
தைல�� எ�ன எ�����ேகா அத� ப�தா� நட���.
ஆமா ஏ.எ�(உய�தர�)எ�ன பாட� ப�����க எ�� ேப�ைச மா��னா� ர�.
ெம��(க�த����) ப���ற�.
அ�ப இ���ய� தா� ேபா�க !!
“ந�நா���கா�� ப��� ப�ட� ெப����� ெவ�நா��� ேபா� ேவைல
ெச�ய� ேபா��க .அ�ப��தாேன.???
அ�ேக ேபா� ந�ம��� இ��� வ�ேவா� ம�த வ��� ேவைல��
வ�பவ�க�ட� .���தன��ட� ேகா�ைப க�வ வ�த�யா ??எ��� ��ைப
��ட வ�த�யா ??எ��� �த��க� ேபச�ேபா��களா��� எ�� ர�
ெசா�ல��.
ேசா��� ேபா���த அவ� �க��� ஒ� ��னைகைய உ���தா� ��க�
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எ�ேபா�� அைம��பைட ச�யரா� ேபா� ெஜா��� பா��தா� !
உ�க�ட� கைத���ெகா�� இ��தா� எ�வள� ச�ேதாசமாக இ���
ெத��மா? ர� எ� �டேவ ��க இ��தா எ�ப� இ����.!
ஓ�ேக �� நா� ��ட ேபாக�� !
நாைள�� ேபாரா�டகள���� ���� ேபாக�ேபாேற� எ�� ர� அவ�ட�
ெசா�ல. ���� ேவைல�� ேபா�� தாைய����� ெச��� �ழ�ைத ேபால
அழ�ெதாட��னா�!
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18. கா�� இ��ேப� க�ண� வ�வா�

ேபா�� பயண� ெத��� ேபாவ��ைல ஈழ�ேபாரா�ட கள���� ெச���
�ரேவ�ைகக� .அ�ப�யானவ�க�� ஒ�வ� தா� ர��� எ�பதா� அவ�
ப���காக கா��ராம� நட�க�ெதாட��னா�.
இ� எ�ப ர� உ�கைள பா��ேப� ���� பா��ேப� ���ெதாைக பாட�

ேபால கா�கால��லா ??இ�பவாவ�
ெசா���க ??எ�ைன உ�க��� ����� எ�� ���.
ஆனா� உ�க��காக எ�ப�� கா�� இ��ேப� 16 வய���ேல ம�� ேபால
இனவாத ��த��� இ���ைர ��கா��டா� எ�� ச�� ச�தமாக
ெசா�னா�.வ�� ம�கைள கா�பா���க� எ�� �ல�ெபய� ேதச�
ச�வேதச��ட� கத�ய� ேபால!

எ�ன ெசா�ல ெசா����க
��??காத��� ம�யாைத பட��� இ���கா�� ேபால எ� அ�மாைவ��
,அ�பாைவ�� வ�� உ�ைன என�� க��ைவ��க. இவ� எ�க ���
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இராச��ேபால நா�க பா����ெகா�ேவா� எ�றா?
இ�ைல �வசா� நா�க� எ�றா�� ���� �டமா�ேடா� எ�க �����
வ�த ம�மகைள எ�� �ரா��ட� ச�ப�த� ேபச� ெசா����களா???
இ�ைல உ�க அ�பா�� அ�கார ைமய� ��யாம� � எ�ைன ேந��பைத��
!அதனா� வ�� ���ைள�கைள�� ��யாதவ� ேபால நட���கவா ?

காதேல ��ம� பட ��யா ேபால ��??
இனவாத ஆ�� உ�க அ�பாைவ��ட இ�த ஊ�� இ��� ,இ�த உலக���
இ��� ���ைவ�� எ�றா�� ெகாைல க�கண� க��� �ைல�� அவ�
உ�ைர�கா�க உற�காத க�ம�க� �லனா��� இ��பா�க� .அவ�
���ப�� ெப� �.
இ�த �ைல�� எ�ைன�ப���� உ�ைன�ப���� எ�தைன ���ெச��
ெச�ேபால ���ெகா�� ேபா�� எ�� யா� அ�வா� ??
இ� எ�லா� ேஜா��காம� � அ��வ� தா� என�� �ய�பாக இ���!இ�ைல
� எ�ைன ேந��பைத அ������ உ� அ�பா�� அ�கார ைமய��ட�
ேமாதவா??

��மா �ேரா ேபால ப�� வசன�
ேபசவா?? க�� அ��க� ெத��தவ��� க���� அ��க� ெத��� க��
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ைவ��க உ�க ெப�ைன எ�றா ?
இ� எ�லா� ேபச ந�லா இ���� .ஆனா� எ�லா� நைட�ைற�� சா��ய�
இ�ைல.
ேப�� வா��ைத ேமைச�� எ�� வ�� ��� இ�ப இனவாத� ேப�ைச
�����ெகா�� ��ேன�� இ�த ெசய� ேபால இ�ைல ந� வா��ைக!
ெவ��ெகா�ேவா� எ�ற எ�ண��� ��ென��� ெச�தா� ���� ேபாவ�
அ�பா� ம�க� ேபால எ� ���ப உற�க� தா�.
இ�ப� ஆ�வைத �ட ெமளன� ேப�யேத பட��� வ�வ� ேபால
�����ேவா� இ�த காத� எ�ற வா��ைதேய ���கல உ�ைன��
ேச����தா� � எ� ��ேன அ�� �ல��� �ைலைய எ�னா� பா��� ச��க
��யா� . எ�����! ர� ���� அவைள ஒ� �ைற பா��தா� .!!
அவ� க�க�� இ��� க��� ம��� ����ெகா�� இ��த�.நாைள
நா� எ� ம��� ���தா�� என�கான க��ைர இவ� இ�பேவ
�����றா� எ�� �ைன���ெகா�� ர� ����பா��காம� ேவகமாக
நட�க�ெதாட��னா�.!!

க��� வ�த�� கட�� ேபா��றவேன
காத��� �ைன� �ற��ேபாவாேயா
கள��� க�� ேபால க�டைள ஏ��
க��க���பர� பா�வாேயா
க��சம� எ�� கள�ப�யா�
க�தக�கா��� கல�� ேபாவாேயா
கால� எ�லா� இதய� கமல� ஆவாேயா
கா�� இ��ேப� க�ண� வ�வா�
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எ�ற ராைத ேபால!
( ���� ����� இ���.)
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19.ஒ�பா�� ��கா�� வா��த தா� ��

இ�த உல�� சாமாதான�, சா�� ,���ச� ,ேப�� உலக வ�லர�க��, அய�
ேதச�க��, இைண�தலைம நா�க��, அ�ேக இ��� அ�ேப ேபா��த
ெகா�லாைமைய வ�����ய ��தைன வண��� ���ெக�ட ம�க�� !

இ�ெனா� இன�ைத ���ேபால ச�கார� ெச�த இனமா��ேபான வரலா�
ஈழ��ெகா���க�� இ��� இதய �ைணயாக �கா� வா����ற� ���ழ��
.
எ�ப� எ�லா� இ�� ேநர��� இர�� ��ேறா� ஏ��யாக அழ� �ல�ப��
க��� �� இ�� ,க�லா��ேபான அ�த கண�ைத எ�ப� எ���� ஓ�ய�
ேபால ஒ�ற ைவ�ப� !
ஒ�பா�� ��கா�� வா��த தா� ���� ��த தா�டவ� ஆ�ய அ�த
ச�பவ�ைத மற�� ����ேபாக எ�ப� இ�த உலக வா��� ����!
அ�ப� மற�� ேபாக இ� எ�ன ஐ�� �ைளயா�டா ?இ�ைல அ�� �ல���
��ய� ேபாலவா ?�ரப�ய� ஆ���ேடா� எ�ப��காக �� ��ைளயாக இ��
ேப�ேவா� எ�லா���� எ�க� ����ைளக� எ�லா� ைகேய��ய ேபா�
க��ெகா�டா�களா? க���� இ���� ,கா�பேரா�� இ���� !
எைத�ப�� ஆ� ெசா�வ� ஊடக����!
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ஒ�ேவைள ேபாரா�ட� நா� எ��பா��த ேபால��ன� ப�லா�ர�
�ரேவ�ைகக�� ��த உ�� ஈழ� எ�ற ேகா�ைட�காக இ�த ஈழ����தா�
�� �ைத�த அவ�க�� இ����க�� ,இழ�த அவல�க�� ,இ��� பல
ெகாைடக��, ேச��� ஒ���லாத தைலவ� வ� வ�த வ�நட�த�� ெவ��
ெப�� இ��தா� !
ர� ேபா�றவ�க� ���ய ேவ�ைவ��,����� �ரேயாசன�ப�� இ���� !

ஆனா� எ�தைன ஆ�ர� உ��கைள கா�ெகா�ட ��த� உடைமக� ,அ�க
இழ�� ,அவல��ழ�� ,மன��ர�� ,ஆ� �������த� பல ஆ�ர�!
இ���� அ�த உ��க� ���ய ����� க���ப���� �ழ� இ����
ஆ��ய�கார� �ைவ�����ெகா�� ,மானாட ம�� ஆடா அ� பா��� க�த�
���ய கா���� உ�ணா�ரத�ைத�� த� உண����ேப��� �ரா�ட�
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வள��த ந��பா� ��ன�தன� ேபால உ�ணா�ரத� எ�ற ேபா�ைவ��
ெதாைல�கா���� த� �ள�பர� ேத�யவ�க��!

ெவ�� எ�� ெகாைட�காண��
ேவ�ேபா�� ��� கா��தவ�க�� .ேவ�டா� இ� �ற�தநா� �ழா எ�ற
ந����தைலவ��, நைட�பயண��ேலேய ெச�தநா����ர�சைன ேபசாம� அய�
ேதச� ப�� அ�ேகார� ேப�� ��ட�க�� ,அ�ேப�தக� வ� எ�� த���ய�
ேப� அ�� உ�ணா�ரத� இ��� உ�சந���� உ�சா ேபானவ�க�� ,
இவ�கைளேய உ�தம�க� எ�� உலக���� ந���ெகா�� வ�ேத� ேதச�
எ�றா�� அ��த ச�த�ட�� இ��� இன�ப�� உ�� எ�� அவ�க�
தைல�� அ��த க�ட��ைன ஏ��ய �� த� கடைம ���த� எ�ற ந�
�ல�ெபய� உற�க� ஒ��ற� எ�றா� !

அ�ேக�� நாேன அவ�� �ர���
எ�� ���ெவ��� ந�� ெக�ட ந���ைக ேமாச��� கைட�ேநர
ைக��ட�� காைல வா���ட �ைல�� .
ந� ��தைல பய�கரவாத��ைன ப�ெய����ேற� எ�ற ேபா�ைவ�� பல�
பா����ெகா�� இ��கேவ பைட எ��� வ�� ெச�த அ���ய�க� எ�லா�
ந� ஈழ�கனைவ !ெமள���� ேபா���ட�.!!
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இ��ேநர ��தைலேவ��ைய ெபா� ���� ஊ��ய தா�ைன�ேபால ந�
இன��� �� க�தக��ைக�� ,காைட�தன�ைத�� ,க�ட������� ���
வா��கா� வ�யாக ����ட ெசய� க�� இர�� ��ற கா��தைன
ைகயக�ப��� எ�த ஊடக� இ��� ெவ���� எ�லா� பா��� வ�த ����
இ��� வ��த� க��� அ�ல இர�த ஆ�!!

இ��� வ���� இய���ைல��
வர��யாத ந� உற�க� �ைன��.இ�டைற�� இ���� இ��� ��யாத ந�
உறவக� �ைன�� ,யா� வ� தவ�ய� எ�� ெத�யாம� ைகேய�� ��ற ந�
�ைல ப�� ஏ��டா த�� வ���க� எ�� ேக�டவ�க�� ந� இன�தா�
???,எ�ப�ேயா எ�� பா�தைவக� எ�லா� எ�க� ��ேன ���� ேபான�
.எ�க� உற�க� எ��� ேபானவ�கைள ,�ைத�க��ைல எ�த உ�� இ���
����� ,�வாச� இ��கா ?ேபா��� �ட உைட��� உ��ைழ�த உட�க�
ப�� எ�த �ர�ைம�� ெத�யாம� �ற�த ேம�ேயா� இ��த அவல� எ�லா�
கட�� வ�த �� ெவ�க� எ�ன இ��� ??
அ�த ேநர��� ைகெகா��க ேவ��யவ�க� எ�லா� அய� ேதச����
,அெம��கா��� ,அ�வ�க� பா��தா�களா� !!
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அக�யாக வ�தவ�க� எ�லா� ஆ���ப��த ேவ��யவ�க� எ�ற
ெவ���ேப��� ,அ�பா�க� பாவ� �ம�தவ�க� எ�� அ�கத��ைவேயா�
ெதாைல�கா��க�� �ரா�� எ�லா�ைத�� ஒ�/ஒ�பர��ய� இனவாத
ஊடக�.
எ�லா� ஒ��த �� .ஓ�வ�தா� பா�� �� �டேவ நாச� க��ய �ஜ�
ந��யா� ெம��பா�.

இ� எ�லா� பா����ெகா����தவ� ர�! பாத��� ��� அ�ப�ட��
அ�பா�யாக!
அத� �� இ�� அ�த ம�க� ����வ� அைம�யான வா�ைகைய�� ��த�
இ�லாத உலக�ைத�� இ� ஒ��ைற அ�ேக ��� மைழ
ெபா�வைத��,���, ஆ� ஓ�வைத�� ஒ� ேபா�� ���ப மா�டா�க�.
எனேவ ஈழ� ;ஈழ� எ�� இ��� ஈழ�ைத ைவ�� �ைழ�� நட���
���யவா�கேள ெகா�ச� ����ெகா���க� அ�த ம�க��
உண��கைள.!!!!
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20.உ�ைம ேப� எ�� ேபா��த ��த� �ைலக�

இ�த உல�� அ��பைட�ேதைவயாவன எ�� வைரய�ப�ட உண� அ�
எ�க���� பக� கனவா��ேபா�� ப�� இ�� பா����� பல� ேச��� இ��த
எ�க� ஊ� ப�ப�ட ப�பா� வள��த ���� பா�க� ெபா�பர�����
ேபா��!
�ைள�ல�ைத�� �ைளயாம� ெச�த ெசய�� ப����ற� வ�� !

பாரத�� ,ச�வேதச�� ப�ேபா� பா� ஊ�த
ேவ�டா� .பா�ப�ட ���� ப�� இ�� வச�ைய ���தா� �த�� ெச��
த�� ��� ெவ���ேப�� ேபச��� ஈழ� கா�ேபா� எ��� வா�க� எ��!
ச�பா���கா�க� ���� ச�கார� ெச�தா�� ,த�ழ� எ�� ��
����னா�� , சாகாத ��க� �� இவ�க�� ����ச�கர நா�கா��கன�
எ�ன எ�� ெத�யாத �� ���ர�க� இ�ைல ப�டார வ��ய� வா���
���� வ�தவ�க� .
ஆனா� இ��� இ��க�� இ�ைல, உ��த உைட��ைல ,����இர��
��றா� �ப�சா�யா�!
ச�க� ெக�� ���தா� �ள�பர� ெச��� ஊடக �ப�சார�க���
����ைல ;���� தா� �ற�த ஊ�� இ�லாத ��ைட�பா��� கத�� தா�
.அவ� பா� ஊ�ட அ�� ��ைள�� ப��� உண��லாத �ைலைய
ப���ைக�� எ�தேவ��ய�க� ப�� எ����ற�. ப���யா ?பா�ய�
ெதா�லா�யா ??எ�� ஊ��������ெகா�� ஊ�கைத ேப�ேவா� �த��
உ��க ந�ல உைட வா���த����� .
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த�க� மான�. ம�யாைத எ�� ஊ��ப�� எ�� �ள�பர� ெச�ய���.
அ�ண� எ�ப கா�யாவா� ��ைண எ�ப கா� ஆ�� எ��

எ��பா��தவ�க� எ�லா�
அய�
நா��, அ��த க�ட�� ,எ�� ஆரா���ற ��த��� இ�த ேதச��� தா�
��தா���ற�!
எ�க� வா�� ெக��தவ��ேக எ�க� ஓ�� எ�ற ேகாச� ேபா�ட
ேகாமா�க� எ�லா� எ�கைள ைவ�� �யாபர� ெச���ற�.

ஐயாமாேர நா�க�� ந�லாக வாழேவ���
ம�ற நா�டவ�க� ேபால உ�த ���� எ�தைன எ������ இ���
உ�காம� இ���. அ�த இட��� எ�லா� உ�ைம ேப� எ�� ேபா��த ��த�
�ைலக� .
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21. ���� வ� த�தவ� வ�வா�

��த� காடா��ய வ�� ம��� ���� ேசாைலயா�க ேவ��� பா�ய
ேவைல�பா�க� ப�ேத�ய��� உத��ட� �ள�க��ெய��ப ேவ��� !

பாழான இனவாத அர�ய� ஆேலாசக வா�க� அக�ற�ப�� இ�த நா�
ெச����றா� ம��ேம அ� சா��ய� !
இனவாத ேப�க� ,மதவாதச��க� ,ெமா�வாத ��ட�க� ,அய�ேதச ��ளமா�
,���ச��� , ேவடதா� ேப� ஓ��க� எ�லா� ேபா��ெதாைல�தா� தா�
���� �� ஆ�� அ�!
�� ெச�ய ��டகால� எ�ப� �ைன���� ெத���.
வட��� இ��� ெத�� ெகா�� ேபான ��ைளக� எ�லா� �ன�வா�� எ�ற

���ய

�ைற�� ��ைவ�ேபால
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�ைத�� ��வா�களா ?��தைலயா� ெவ�வ�� ��ைள �க� கா�ேவனா
?எ�ற ேசாக�ைத ெந��� தா�� ���� எ�க� உற�க� எ�லா� ��க
�த�� ஒ� ஊ��ேகா� தா�க!
எ�க��காக ப��ைய ப��க��ேபா�கேள ப���ேக ேபாக வ���லாம�
பல� இ�� வா�� .அவல�ைத பலேதச���� �த��ரமாக ெசா���க� .
வ�� ப����க �ய��க� பாழான அர�ய� தா�� .உ�க� ப����
கால��� உ�� ��� ������ �யா� ஆ� எ�க� �யாய�கைள
ெகா�ைச�ப��த��க�.

எ�க��� இ�த ெஜ�ம��� இ�ப� நட�க ேவ��� எ�� எ��ய
கட�ைள��ட ச����ேறா� நா� ேதா��. க�ண� ேதச���� சாப� ேபா��
எ��ய தாமைர�� க�ைத ேபால.
�ேச�� வ�ச�� ��தாைண�� ஒ��� ெகா�� ����ப�
இ����ெகா�� �கா� பாடா��க� ம��ய அரைச �� ஒ��� நட�கா�
கவைல ேவ�டா� எ�� அ��ைக����ெகா�� .
ஆ�க� பைட �ழவ�� ,ப�டாைடக�� பா��ேசா� ��� ���
.ேதெனா�க�ேப� ��� ,ெத�னக� ெச�� ���க��� வ��கா��க�. ஈழ�
ெவ�ேவா� எ�� இ� எ�லா� உ�க� ஊ� ��மா ந�ச��ர�
க�ட� கா���க� .
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எ�க� கா� வ����
எ�தைனேயா உ����னா� எ�� �ைன�� ���� ��ெநா��� தைர��
இ��தா� ர�!
�ல கால���� �ற� ��ைய ஒ� �ைற ���� க�டா� ைச���� ெச��
ெகா�� இ��தா�.!ேதா�க� �ழ ர�ைவ அவ� க�டா�!! ஆனா� ைச��ைள
���� அவ� கைத�க��ைல.ேபசாம� ெச����டா�. ��னா� இனவாத
�லனா�� அவைள�� ேவ� பா��கலா� ,அ�பா�� அ�கார� வ��ழ�தா��
இ��� எ�ன ஆ�� எ��கால� எ�� எ�� இ��பா� ேபா��!

ஏ� காய�ப���வா� எ�� ேபானாேலா!

இ�த �ைல�� ர�ைவ�� இ���

ேம� ப��� ப��க�� அ�ல� அவ� ேதக�ைத�� காம�ேப�க�
ேம����ட���� எ�ற பய��� ேவற ஊ� ேபானாேலா
�ல�ெப���� ேபானாேலா!
�ைடேய இ�ைல!!!
���� வ� த�தவேன
����யேபா� �ல�னா�
வ��� வ�தா� வ�� ����
�ைட��லாத ேவ����
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���த ேபா�!
வ�����ேற�
���� வ� த�தவ�
�வசா� மக� ��தைலக�� ஆன�த�.
��க� ��ேன எ�ைன�� ேவ� ேபா���ற�
வ����டாேத!
����� உ� வ�ைக க�ேட�
வா�ேவா� இ�ெனா� ெஜ�ம���!

அ��� �ற� ர� ��ைய ச���கேவ இ�ைல !
வ�ேம� ��ைவ�� ����ட� கா�� இ����றா� ர� ���� வ� த�தவ�
வ�வா� எ�ற எ��பா����! அவ� வ�வாளா ??,அவ� ேசர ேவ��
�ரா������ கட�கட�தவ� ந�ப� இவ�!இ�த�பாட�ட�
�ைடெப���றா� வ���கள��� இ���!
(����)
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக�
ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� 102

ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
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வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க
உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative

Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
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இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட�
ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
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இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான
ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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2

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம�
ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக
மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
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—————————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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